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

 

Memorando nº 622 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 15 de julho de 2020.

Para: Comissão Permanente de Planejamento das Eleições - CPPE

Assunto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Proteção contra a
Covid-19. Eleições 2020.

 

 

 

Senhor Presidente da CPPE e demais Membros da
Comissão,

 
 
Esta Comissão de Planejamento de Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), instituída pela Portaria
Presidência nº 215/2020 (0725352), e conforme determinado em Ata
de Reunião ocorrida com essa CPPE e a Alta Administração deste
Tribunal (0731136), gerou o presente procedimento administrativo,
relacionado ao Processo Principal SEI nº 0004863-
94.2020.6.02.8000, visando a aquisição dos EPI's destinados aos
mesários e colaboradores, que prestarão serviços a esta Justiça
Eleitoral.

 
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.

 
Importante ressaltar que, em tempos de pandemia de

Covid-19, enquanto não existir vacina disponível à população, toda
decisão administrativa deverá estar imbuída de muita cautela, pois a
situação epidemiológica poderá vir a se modificar, para um cenário
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pior ainda, de forma considerável e a qualquer
momento, principalmente diante de um processo de relaxamento das
medidas e de abertura econômica, com o retorno das atividades
presenciais.

 
Apresentamos, então, o Termo de Referência (TR) de

evento SEI! 0731448, e o Anexo ÚNICO de evento SEI! 0731449, em
cuja base de cálculo foram utilizados os seguintes parâmetros:

 

Consideramos como público alvo, neste
procedimento, apenas os  4 (quatro) mesários que irão compor a
Seção Eleitoral e 2 (dois) colaboradores que irão trabalhar nos
Locais de Votação;

Planilha ESTIMATIVA DE EPI'S ELEIÇÕES 2020.
SEI! 0740099;

Acrescentamos 10% ao total geral obtido na planilha,
a título de reserva técnica,  respectivamente aos itens
descartáveis 1, 2 e  4, arredondando os valores encontrados;

Acrescentamos 5% ao total geral obtido para as
máscaras face shields, arredondando o valor encontrado.

 
Impende frisar, ainda, que efetuamos pesquisa junto aos

sítios eletrônicos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS),
da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), dentre outros, buscando adaptar as
recomendações para a prevenção da Covid-19 aos diversos
ambientes de trabalhos desenvolvidos no processo eleitoral, por
esta Justiça Especializada.

 
De último, mesmo que ultrapassando os limites a nós

atribuídos, visto designadas para o Planejamento de Aquisição de
EPIs, que definidos pela Norma Regulamentadora 6 (NR6), 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 a estes no
combate à disseminação da doença, que embora não sejam
classificados como EPIs, são considerados imprescindíveis à
concretização do objetivo precípuo do presente: a preservação da
saúde de todos os que prestarem serviços à Justiça Eleitoral
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Alagoana, a saber:

Barreiras de acrílico para as Seções Eleitorais nas
quais serão realizadas as votações;

Tapetes sanitizantes para a desinfecção dos calçados
nos vãos de acesso (entradas) aos Locais de Votação, e que as
entradas sejam por um acesso diferenciado ao das saídas dos
locais de votação.

Cones demarcadores ou pedestais, com correntes,
organizadores de filas, para  organizar as  filas nos Locais de
Votação;

Fitas demarcadoras para o piso (amarelo/preto),
fundamentais para a indicação do distanciamento social
necessário à segurança e saúde dos que transitarem nos Locais
de Votação e Seções Eleitorais;

Plástico filme para cobertura total dos assentos e
encostos das cadeiras e afins, que porventura sejam utilizados
nas Seções Eleitorais e Locais de Votação;

Plástico filme para cobertura dos terminais de
votação das Urnas Eletrônicas, se aprovado pelo TSE;

Água e sabão, em todos os banheiros disponíveis para
utilização do eleitor e colaboradores, nos Locais de Votação;

Papel Higiênico, para uso do eleitor e colaboradores,
nos banheiros disponibilizados nos Locais de Votação;

Papel Toalha, para uso do eleitor e colaboradores,
nos banheiros disponibilizados nos Locais de Votação;

Banheiros Higienizados e equipados, nos Locais de
Votação, preferencialmente com serviços de agente de limpeza
no local, durante todo o horário das Eleições;

Que o lixo considerado como contaminante, a
exemplo de máscaras, luvas e outros utilizados
por mesários, colaboradores e outrens, seja armazenado em
depositório distinto ao do lixo comum.

Logística programada junto à SERQUIP
TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, para o recolhimento dos
sacos de lixo, contendo resíduos infectantes, após o término das
Eleições, 1º e 2º Turnos (este, se houver);

 
Entendemos que todos os itens apontados acima são

essencialmente importantes para o controle da disseminação da
COVID-19, durante o processo de votação das ELEIÇÕES 2020.
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Segue, portanto, para a manifestação dessa CPPE,

quanto à análise e aprovação do Termo de Referência (0731448) e
seu anexo único (0731449), caso de sua aquiescência, e também sua
manifestação quanto ao totum apresentado neste procedimento,
aguardando, se for o caso, as demais diretrizes, sempre visando a
obtenção máxima do sucesso que se almeja para o pleito eleitoral de
2020.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 06/08/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 06/08/2020, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/08/2020, às 14:18, 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
0731447 e o código CRC CA0E3E49.

0006380-37.2020.6.02.8000 0731447v17
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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, assim
como aos colaboradores que irão prestar serviços durante as
Eleições 2020, conforme anexo único (0731449).
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 6 meses. A despesa não está prevista no
orçamento das Eleiçoes 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 por um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade
de maiores cuidados no combate à disseminação da doença por
contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de trabalho
aos agentes dessa Justiça especializada. 
 
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
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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
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.
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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
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 06/08/2020, às 12:33, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 06/08/2020, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/08/2020, às 14:18, 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
0731448 e o código CRC 6E47373F.

0006380-37.2020.6.02.8000 0731448v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ÚNICO - TABELA DE EPI'S - ELEIÇÕES/2020

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

 

   

   
2.222

 

   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.

     PACOTE       360
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Tamanho único. Pacote com 100 unidades.

  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  
 27.000

   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 

 

   2.330

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 06/08/2020, às 12:34, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 06/08/2020, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 06/08/2020, às 14:18, 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
0731449 e o código CRC 89A9AED1.
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Planilha1_3

Página 1

USO DE EPI’S – MESÁRIOS  E COLABORADORES – ELEIÇÕES 2020

EPI’S/USUÁRIOS
Gorro Descartável   (und)

Turnos Eleição  1º TURNO  2º TURNO  1º TURNO  2º TURNO  1º TURNO 2º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
Para Mesários 141.600 32.840 23.600 - 23.600 6.568 70.800 19.704

Para Colaboradores 22.814 4.720 2.074 - 2.074 472 12.444 2.832
QTDE TOTAL 164.414 37.560 25.674 - 25.674 7.040 83.244 22.536

TOTAL GERAL 201.974 25.674 32.714 105.780

BASE DE CÁCULO
Seções 1º TURNO 5900 Memória de cálculo – MÁSCARAS
Seções 2º TURNO 1642 1. Para mesários (Qtde 1º Turno) = 4 mesários * nº seções 1º turno * 6 máscaras 

1037 2. Para mesários (Qtde 2º Turno) = 4 mesários * nº seções 2º turno * 5 máscaras 

236 3. Para colaboradores (Qtde 1º Turno) = 2 colaboradores * nº de locais de votação1º turno * 6 máscaras  
Colaborador p/ LV 2 4. Para colaboradores (Qtde 2º Turno) = 2 colaboradores * nº de locais de votação2º turno * 5 máscaras  
Mesários p/ Seção 4 5. Para colaboradores (Qtdes véspera 1º Turno) = 2 colaboradores * nº de locais de votação1º turno * 5 máscaras  

12 6. Para colaboradores (Qtdes véspera 2º Turno) = 2 colaboradores * nº de locais de votação2º turno * 5 máscaras  

10

10 Memória de cálculo – LUVAS

1 1. Para mesários (Qtde 1º Turno) = 4 mesários * nº seções 1º turno * 3 pares de luvas 

FACE SHIELD/pessoa 1 2. Para mesários (Qtde 2º Turno) = 4 mesários * nº seções 2º turno * 3 pares de luvas 
GORRO p/dia/pessoa 1 3. Para colaboradores (Qtde 1º Turno) = 2 colaboradores * nº de locais de votação1º turno * 3 pares de luvas  

3 4. Para colaboradores (Qtde 2º Turno) = 2 colaboradores * nº de locais de votação2º turno * 3 pares de luvas  

Máscara Cirúrgica Tripla 
(und)

Máscara Face Shield 
(und)

Luva Descartável      
(und)

Locais Votação (LV) 
1ºT

Locais Votação (LV) 
2ºT 

Horas previstas dia 
Eleição 1º Turno

Horas previstas dia 
Eleição 2º Turno

Horas previstas 
vésperas 1º e 2º T.

MÁSCARA TRIPLA p/
cada 2 horas

LUVAS 
pares/dia/pessoa
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
 
Cumpre informar que a próxima reunião da CPPE

foi designada para o dia 13/08/2020, às 16h, na modalidade
virtual.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 10/08/2020, às 11:51, 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
0742480 e o código CRC B4FDEC9A.

0006380-37.2020.6.02.8000 0742480v1
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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.
Ciente quanto à realização da próxima reunião da

CPPE, designada para esta data, 13/08/2020, nos termos
do despacho 0742480. Retorno os autos à AGE para as
providências de sua alçada.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/08/2020, às 11:45, 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
0744844 e o código CRC E3F702DD.

0006380-37.2020.6.02.8000 0744844v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
A reunião da CPPE foi realizada no último dia 13,

conforme ata em processo de coleta de assinaturas (0744838). 
A deliberação referente ao presente processo deu-se nos

seguintes termos:  
a) 0006380-37.2020.6.02.8000-  análise e aprovação
do Termo de Referência (0731448) e seu anexo único
(0731449).
Deliberação: Será mantida a margem de 100% do
quantitativo dos materiais, devendo ser realizado,
apenas, uma reanálise dos tipos de EPI’s a serem
utilizados, de modo a haver consonância ao que foi
deliberado pelo TSE.

 
Com essas considerações, retorno o processo

concluso para encaminhamento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/08/2020, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 17/08/2020, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 18/08/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746350 e o código CRC 060D5571.

0006380-37.2020.6.02.8000 0746350v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Considerando a deliberação tomada pela Comissão

Permanente de Pleitos Eleitorais, nos termos da informação
contida no despacho 0746350, faço retornar os autos à
Comissão de Planejamento de Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI's), instituída pela Portaria
Presidência nº 215/2020 (0725352), para ciência e
providências decorrentes, com a urgência que o caso
recomenda.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/08/2020, às 12:07, 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
0746450 e o código CRC 014B888B.

0006380-37.2020.6.02.8000 0746450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.

 

À Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais -
CPPE

 
Em atenção ao Despacho GDG

(0746450), considerando a deliberação tomada por essa CPPE
em reunião realizada no dia 13/08/2020 (0746350) e,
sobretudo, a urgência que o caso requer, esta Comissão de
Planejamento para Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual, instituída pela Portaria Presidência nº 215/2020
(0725352), analisou Edital publicado pelo TSE em 12/08/2020
e respectivo Termo de Referência, disponíveis nos endereços
eletrônicos: <http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-
contratos/audiencia-publica/2020/edital-de-aviso-de-
solicitacao-de-manifestacoes-de-interesse-1-2020/rybena_pdf?
file=http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-
contratos/audiencia-publica/2020/edital-de-aviso-de-
solicitacao-de-manifestacoes-de-interesse-1-
2020/at_download/file> e
<http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-
contratos/audiencia-publica/2020/termo-de-referencia-edital-
de-aviso-de-solicitacoes-de-interesse-tse-1-2020/rybena_pdf?
file=http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-
contratos/audiencia-publica/2020/termo-de-referencia-edital-
de-aviso-de-solicitacoes-de-interesse-tse-1-
2020/at_download/file>.

O mencionado Termo de Referência (TR) elenca
equipamentos de proteção individual e materiais necessários
para a prevenção e a mitigação da transmissão da Covid-19
durante as Eleições Municipais 2020.
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Destarte, corroborando as diretrizes do TSE, para
que haja consonância ao que fora por este deliberado, a
presente Comisão promoveu as devidas alterações no
TR (0731448) e no ANEXO ÚNICO (0731449) inicialmente
apresentados.

Diante do exposto, esta Comissão apresenta
novo Termo de Referência (TR) de evento SEI (0747662)
e novo Anexo ÚNICO de evento SEI (0747664) para análise e
aprovação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 20/08/2020, às 00:22, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/08/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 21/08/2020, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747379 e o código CRC BD4EE9EF.

0006380-37.2020.6.02.8000 0747379v1
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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, assim
como aos colaboradores que irão prestar serviços durante as
Eleições 2020, conforme anexo único (0747664).
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 6 meses. A despesa não está prevista no
orçamento das Eleiçoes 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 por um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade
de maiores cuidados no combate à disseminação da doença por
contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de trabalho
aos agentes dessa Justiça especializada. 
 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos
respectivos.
2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no  prazo
máximo de 10 dias corridos.
2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a
legislação vigente.
2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o
caso, as seguintes informações:
2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
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2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.
2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 – 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
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
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limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
6. - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejáveis.
6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro
dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais serão exercidos 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,
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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 MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 21/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 21/08/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/08/2020, às 11:45, 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
0747662 e o código CRC 6DABE998.

0006380-37.2020.6.02.8000 0747662v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

ÚNICO - TABELA DE EPI'S - ELEIÇÕES/2020

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO TOTAL 
  ARP

   01

Máscara cirúrgica descartável confeccionada em
material Não Tecido para uso odonto-médico-
hospitalar, cujo elemento filtrante deve possuir
eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e
eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%.
As máscaras devem ser embaladas em sacos
plásticos, envelopes de papel ou potes rígidos,
individualmente. Devendo ser empacotadas em
caixas com 50 unidades, cada.

 

      UNIDADE

 

   

   
222.200

 

   02

Protetor facial, (Face Shield), com as seguintes
especificações: com visor de policarbonato incolor, 
transparência superior a 90%, composto por visor,
cinta, testeira 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

(i) Não podem manter saliências, extremidades
afiadas, ou algum tipo de defeito que possa causar
desconforto ou acidente ao usuário durante o uso;
(ii) Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim
de que o protetor facial permaneça estável durante
o tempo esperado de utilização; (iii) As faixas
utilizadas como principal meio de fixação devem ser
ajustáveis ou auto ajustáveis e ter, no mínimo, 10
mm de largura sobre qualquer parte que possa
estar em contato com o usuário; e (iv) o visor
frontal deve ser fabricado em material transparente
e possuir dimensões mínimas de espessura 0,5mm,

      UNIDADE   27.000
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largura 240 mm e altura 240mm. 

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

  03

Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade
com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e
a RDC Nº 350/2020, com as seguintes
especificações:

(i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi)
Composição: água deionizada, álcool etílico na
concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio
(ou emolientes equivalentes para evitar o
ressecamento da pele); (vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; e (vii) acondicionado em
frasco de, no mínimo, 100 ml

    FRASCO,   
 mín. 100ml   72.000

04

Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM, com
as seguintes especificações:

(i) Desinfetante hospitalar, (ii) Líquido incolor, límpido
e volátil com odor característico, (iii) Embalagem
plástica e tampa de rosca (ou em spray); (iv)
Embalagem deverá conter dados de identificação,
procedência, lote e validade; e (v) Apresentação em
Frascos de 1 litro. Caso a apresentação seja em
tampa de rosca (e não em spray), deverá ser
fornecido também um gatilho para borrifador
(dispositivo que se adapta ao bocal dos frascos de 1
litro de álcool etílico 70% inpm e que proporciona
jatos com dispersão do álcool para cobertura de
superfícies e objetos) em idêntica quantidade.

 FRASCO DE 1L.    8.000

05

Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade
com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e
a RDC No 350/2020, com as seguintes
especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii)
Odor: característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi)
Composição: água deionizada, álcool etílico na
concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio
(ou emolientes equivalentes para evitar o
ressecamento da pele); (vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; (vii) acondicionado em frasco
com dosador que dispense 1,2 a 2 ml quando

 FRASCO DE 1L  16.000
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acionado. Frasco de 1litro.

06 Rolo de papel toalha com, no mínimo, 120 toalhas
cada, do tipo comumente utilizado em cozinhas.     UNIDADE  40.000

07

Bandeja com alças, de dimensões externas
aproximadas 44x40x3 cm, confeccionadas em
polipropileno, ABS, metal ou outro material que
permita a higienização com Álcool Etílico Hidratado
Desinfetante 70% INPM. Referência: bandejas
usadas em fast food e self service. 

Na cor preta ou prata, se metálica.

    UNIDADE   6.000

08 Caneta esferográfica de tinta de cor azul     UNIDADE  57.200

09

Fita adesiva para marcação de distanciamento social
na seção eleitoral, locais de votação e filas,
conforme as seguintes especificações:

1) Rolo de fita adesiva comum zebrada (amarela e
preta) de dimensões aproximadas de 48mm x 14m; 

 

     ROLO

 
  5.000

10
Posters impressos em tinta colorida em tamanho
A3, com arte a ser fornecida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

   UNIDADE   10.000

11
Posters impressos em tinta colorida em tamanho
mínimo de 54cm x 74cm, com arte a ser fornecida
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

   UNIDADE   10.000

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 21/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
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14/08/2020. Reunião nacional de DGs.
ANOTAÇÕES PARA CONSUMO INTERNO DOS TREs.
- EPIs. Aline Osório. Edital lançado para doações de materiais. Contatos constantes com os 
parceiros. Consultoria (Falconi) vai doar serviços de logística. Precisaremos informar 
posteriormente dimensões dos galpões, capacidade de transporte e mão de obra para separar 
materiais. Logística avaliada para 300 carretas. Bandejas provavelmente serão retiradas para 
diminuir volumes e facilitar logística. DGs, à unanimidade, concordaram com a retirada. Claucio. 
TREs precisam saber a volumetria dos itens para dimensionar espaço e logística. Aline. No início da
semana, Falconi vai informar números mais precisos de volume. Wilson sugeriu a possibilidade de 
utilizar a base aérea para triagem. Aline. Poderíamos pedir para segregar em unidades menores por 
regionais, caso haja mais de um galpão. Itens por mesário (álcool gel 200ml, máscaras cirúrgicas 
[não é a N95] e faceshield). Seção (álcool gel 70% para eleitores [2 de 1l ou 4 de 0,5ml], álcool 
spray com borrifador para superfícies, 0,4ml ou 1l). Sinalização pelos TREs. Canetas serão 
borrifados. Lixeira não é necessária, pois spray evapora muito rápido (testes dos médicos); 
máscaras serão levadas para casa. Maurício. Vem tudo de uma vez? Rui. Provavelmente material 
ficará disponível no início de outubro. Mais uma semana do transporte da empresa aérea. Pensar em
cronograma para o início de outubro. Maurício. Colocar os indicados dos regionais em contato 
direto com a empresa para formar a logística completa do início ao fim. Evitar segmentar a 
preparação da logística. Rui. Essa fase chegará, mas agora o planejamento ainda está no início. 
Falconi informará os detalhes do operacional posteriormente (quantos aviões em quais dias). 
Preparar-se para receber materiais a partir de 1º/10. Doadores têm limitação; o resto é com a JE. 
Mauro. Verificar com a sec de patrimônio da União ou outros órgãos para verificar se há imóveis 
desocupados que possam ser utilizados por período curto. Aline. Falconi solicitou criação de grupo 
de WhatsApp com os pontos focais dos TREs a partir de 17/8, para compor o que for possível. Não 
deve haver demandas irreais.
- MESÁRIOS - GRUPO DE RISCO. Necessidade de alinhamento e comunicação sobre as decisões.
Sobre convocação de grupos de risco (inclusive maiores de 60 anos), apesar da matéria da Globo de
ontem, fica mantido o combinado da semana anterior. Único grupo de risco objetivo é o de maiores 
de 60 anos; os demais são subjetivos. Evitar convocar maiores de 60 anos; se convocar, permitir 
justificativa simples para dispensar; possível convocar quando for mesário voluntário maior de 60 
anos (porque aceita o risco); demais grupos de risco precisam justificar. 
- DIVERSOS. Aline. Leiaute da seção será definido pelos TREs; TSE apenas informará orientações 
gerais. Alvimar. Não padronizar a fita de chão, para que cada TRE possa utilizar o que já tem, sem 
evidenciar cores de partidos ou outros cuidados. Claucio. Escola grande não quis ceder para local de
votação, a não ser que fosse feita sanitização. Aline. Relatório sanitário tem prazo no final de 
agosto. Horário de votação. Estatísticos externos pediram mais uma semana e devem entregar em 
17/8. Valcir. Caixa não quer abrir conta de campanha para candidatos. PJe está com muitos 
problemas de performance. Juízes estão se organizando para não utilizar PJe. Aline levará ao 
Ministro. Hardy. Alteração na justificativa não foi contemplada nas resoluções. Aline. Haverá nova 
alteradora para demais pontos decorrentes da pandemia (saúde, justificativa). Valcir. Recesso e 
prazo de PC. Aline verificará para semana que vem. Rui. Aumento do auxílio alimentação está 
atrelado à alteração do horário. 
Encaminhamentos necessários 
- Preparar-se para ampliar para locais e transportes que comportem todo o material. Considerar os 
materiais inflamáveis (álcool) no mesmo local
- Informar ao TSE se é necessário algum contato institucional para que receba os materiais no 
momento em que o avião aterrisar, para não manter materiais nos aeroportos (custo muito elevado). 
Falconi vai informar antecipadamente. 
- Preparar logística de entrepostos, se necessário, para encaminhar todo o material.
- Verificar se há empresas nas capitais ou entrepostos que façam o trabalho de armazenamento. 
- Caso transporte seja insuficiente, minutar contratos de transporte e já preparar ampliação, 
aguardando para preencher o volume preciso a partir da semana que vem.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5747 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
À Direção-geral.
 
Senhor Diretor-geral,
 
Participo a Vossa Senhoria proposição de aquisição de

material de proteção e segurança (EPI's) para mesários, eleitores
(eventualmente) e colaboradores da Justiça Eleitoral, tendo vista a
realização das Eleições Municipais 2020, com as recomendações
sugeridas pelas autoridades sanitárias dos entes federativos e pelo
próprio TSE.

A aquisição ora pretendida visa atender de imediato às
necessidades de saúde pública sanitária para os prestadores e
usuários dos serviços eleitorais, em face da pandemia da COVID-19
que assola o mundo, em particular, o Brasil.

A aquisição será feita mediante procedimento licitatório,
modalidade pregão, na forma eletrônica, visando ao registro de
preços dos materais, nos termos expostos no Memorando
622/2020/COMAP/SEALMOX e decisão da Comissão Permanente de
Pleitos Eleitorais (v. docs. 0731447 e 0746350).

Posto isto, faço os autos conclusos a Vossa Senhoria, com
sugestão de que sejam submetidos à deliberação da Comissão
Permanente de Pleitos Eleitorais o Termo de Referência e Anexo (v.
documentos 0747662 e 0747664).

Em paralelo, considerando a urgência de aquisição do
material e os prazos que deverão ser observados durante o
procedimento (embora se trate de uma providência de
contingência, posto que há previsão de remessa do matrerial pelo
TSE), encaminho os autos à COMAP/SEIC para a devida pesquisa de
preços, ad referendum da Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais. 

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Direcionem-se os autos à Comissão Permanente de

Pleitos Eleitorais, para análise e urgente aprovação do Termo
de Referência e Anexo (v. documentos 0747662 e 0747664).

 
Vão-se, também, em paralelo, à COMAP/SEIC, para

a devida pesquisa de preços, ad referendum da Comissão
Permanente de Pleitos Eleitorais. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/08/2020, às 10:53, 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
0749225 e o código CRC A96EBE1E.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Relatór io gerado no dia 25/08/2020 16:41:15  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0006380-37.2020.6.02.8000 - EPIS COMISSÃO ELEIÇÕES 2020.

Pesquisa realizada entre 25/08/2020 16:00:58 e 25/08/2020 16:38:22

Item 1: Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 222.200 Unidades R$ 0,84 (un) R$ 186.648,00

Item 2: Protetor facial, (Face Shield)

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 27.000 Unidades R$ 19,44 (un) R$ 524.880,00

Item 3: Álcool Etílico em Gel 70% INPM 100ML

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

2 72.000 Frascos R$ 9,00 (un) R$ 648.000,00

Item 4: Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM 1 LITRO

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 8.000 Frascos R$ 8,55 (un) R$ 68.400,00

Item 5: Álcool Etílico em Gel 70% INPM FRASCO DOSADOR 1 LITRO

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

9 16.000 Frascos R$ 38,18 (un) R$ 610.880,00

Item 6: Rolo de papel toalha

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

12 40.000 Unidades R$ 7,37 (un) R$ 294.800,00

Item 7: Bandeja com alças

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

4 6.000 Unidades R$ 14,58 (un) R$ 87.480,00
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Item 1: Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,63

Item 8: Caneta esferográfica de tinta de cor azul

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 57.200 Unidades R$ 1,28 (un) R$ 73.216,00

Item 9: Rolo de fita adesiva comum zebrada

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

19 5.000 Rolos R$ 18,50 (un) R$ 92.500,00

Item 10: Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

2 10.000 Unidades R$ 1,38 (un) R$ 13.800,00

Item 11: Posters impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x 74cm.

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

2 10.000 Unidades R$ 5,74 (un) R$ 57.400,00

Valor Global:  R$ 2.658.004,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 0,84 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,84

Quantidade Descrição Observação

222.200 Unidades Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar, cujo elemento fi
ltrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A
s máscaras devem ser embaladas em sacos plásticos, envelopes de papel ou potes rígidos, individualmente. Devendo ser 
empacotadas em caixas com 50 unidades, cada.
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Órgão: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE / (1) CONSORCIO
INTERGESTORES PARANA SAUDE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE COM
ENTREGAS PARCELADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA AOS
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO ESTADO DO PARANÁ. VALOR MÁXIMO
ADMISSÍVEL R$ 1.162.200,00.

Descrição: MASCARA CIRURGICA - Máscara cirúrgica descartável tripla camada, com
filtro bacteriológico superior a 95%, confeccionada em não tecido, com
gramatura mínima de 30, com elástico para fixação nas orelhas, com pregas
horizontais, clip nasal, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente.
Embalagem com até 100 unidades. Embalagem contendo data de fabricação,
validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa. Produto e
embalagem devem estar de acordo com normas e resoluções vigentes.

Data: 22/07/2020 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : SIM

Identif icação: NºLicitação:823358

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/08/2020 13:47

Homologação: 04/08/2020 13:47

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 750.000

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.396.733/0001-36
* VENCEDOR *

MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI R$ 0,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MARCA/MODELO: DOCTOR SHOP/TRIPLA ANVISA N°8.09.376-3Máscara cirúrgica descartável tripla camada, com filtro bacteriológico superior a 95
%, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal, hipoalergênica, atóxic
a, inodora, maleável e resistente. Embalagem com até 100 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência e Registro n
a Anvisa. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas e resoluções vigentes. Quantidade: 750.000 unidades.                                    

Endereço:
AV GUAIRA, 554

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,71

Órgão: MUNICIPIO DE ARCOVERDE / (3) ARCOVERDE PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EPIS (Equipamento
de Proteção Individual, destinados ao Hospital de Campanha e Unidades de
Saúde para o tratamento de pacientes no combate ao Covid 19, e EPIS para
atender necessidades da Secretaria de Assistência Social e Programas Sociais
vinculados a mesma, no combate a Pandemia Covid 19, por um período de 06
(seis) meses, Decreto nº 242/2020 da Prefeitura Municipal de Arcoverde.

Descrição: MASCARA CIRURGICA - MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS,
TIPO NÃO TECIDO, COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M², COM
EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO
PARA AJUSTE NASAL (CLIP), COMPRIMENTO 14 CM, FIXADO NO CORPO DA
MÁSCARA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA
FIXAÇÃO, MODELO RETANGULAR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA

Data: 10/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:822461

Lote/Item: 6/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/07/2020 11:34

Homologação: 24/07/2020 11:34

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 74.000

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.036.879/0001-27
* VENCEDOR *

SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA R$ 0,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  74.000 und MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS, TIPO NÃO TECIDO, COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M², COM EFICIÊN
CIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL (CLIP), COMPRIMENTO 14 CM, FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, CO
M ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, MODELO RETANGULAR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA. EMBALAGEM COM DA
DOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. Marca Supreme. Modelo MASC01. Procedência Nacional. Fabricante Supreme.                                    

Endereço:
ALAMEDA BOM PASTOR, 344

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,19

Órgão: MUNICIPIO DE SOBRADINHO / (1) LICITAÇÕES Data: 15/06/2020 10:30
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Objeto: Seleção das melhores Propostas de Preço para Registro, com limite máximo de
valor, visando a aquisição de álcool, luvas e máscaras destinados a utilização
no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Novo Coronavírus (COVID19).

Descrição: MASCARA CIRURGICA - MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA, COM ELÁSTICO,
DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, COR BRANCA E CLIPE PARA AJUSTE NASAL.

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:818628

Lote/Item: 7/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/07/2020 16:05

Homologação: 16/07/2020 16:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10.000

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.430.460/0001-24
* VENCEDOR *

CONFECCOES L.C. - EIRELI R$ 1,19

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  1 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, COR BRANCA E CLIPE PARA AJUSTE NASAL. 10000Validade
 da Proposta 90 diasMarca PropriaFabricação PropriaModelo Proprio                                    

Estado: C idade : Endereço:
PR Jandaia do Sul ROD BR. 376, QUADRA 05, LOTE 07., S/N

Item 2: Protetor facial, (Face Shield)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00

Órgão: defensoria publica do estado do amapa

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (máscaras modelo protetor face shield).

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/
VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL

Data: 14/08/2020 17:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:927560

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/08/2020 10:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.707.692/0001-24
* VENCEDOR *

MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 R$ 20,00

Preço Estimado: R$ 19,44 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 19,44

Quantidade Descrição Observação

27.000 Unidades Protetor facial, (Face Shield), com as seguintes especificações: com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 
90%, composto por visor, cinta, testeira e elástico ajustável ao redor da cabeça, reutilizável, proteção completa para olhos e r
osto contra agentes infecciosos. EPI de dupla proteção. material atóxico, inodoro e insípido. Resistência Química: Graxas, ól
eos, produtos químicos, solventes, ácidos e soluções aquosas (i) Não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou al
gum tipo de defeito que possa causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso; (ii) Deve ser facilitada a adequação
ao usuário, a fim de que o protetor facial permaneça estável durante o tempo esperado de utilização; (iii) As faixas utilizadas 
como principal meio de fixação devem ser ajustáveis ou auto ajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer 
parte que possa estar em contato com o usuário; e (iv) o visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir 
dimensões mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm. Registro na ANVISA. Produto deve atender às 
especificações previstas pela resolução RDC 365 de 23/03/2020.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SmartPrinter                                            
Fabricante:  SmartPrinter                                            
Modelo :  Higia 
Descrição:  Protetor facial, material: PETG 0,5 milímetros, cor: incolor FIXA , material coroa: polímero polipropileno, características adicionais: coroa com elástic
o com ajuste de regulagem.                                    

Estado: C idade : Endereço:
RS Passo Fundo RUA MOROM, 1356

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA/MG

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material hospitalar e epi,
destinados a prevenção contra o covid-19 no município.

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: 13/08/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:985097

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.581.117/0001-90
* VENCEDOR *

EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 18,99

Marca: Sul acrilicos                                            
Fabricante:  Sul acrilicos                                            
Modelo :  Protetor 
Descrição:  Protetor facial, material: policarbonato, cor: incolor, comprimento: 200mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e arti
culada, tipo fixação: cameira regulável por catraca. Produto Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)             
                       

Endereço:
RUA DILGAI CHITTOLINA PARENTI, 227

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,33

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para atender as
necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e meio ambiente e seus
setores, através do sistema registro de preços.

Descrição: PROTETOR FACIAL - Protetor facial com carneira de plástico ajustável, visor
transparente incolor com cerca de 195mm de largura e 200mm de altura preso
a coroa por meio de rebites metálicos

Data: 05/08/2020 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:982020 / UASG:984223

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.320.823/0001-22
* VENCEDOR *

EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

R$ 19,33

Marca: U.M.PCA-33787                                            
Fabricante:  U.M.PCA-33787                                            
Modelo :  CA-33787 
Descrição:  Protetor facial com carneira de plástico ajustável, visor transparente incolor com cerca de 195 mm de largura e 200 mm de altura preso a coroa por
 meio de rebites metálicos.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço:
PR Curitiba R PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI, 264

Item 3: Álcool Etílico em Gel 70% INPM 100ML

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,80

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Objeto: Equipamentos de Proteção Individual - EPI para atender necessidade dos
Auditores-Fiscais do Trabalho em atividade de fiscalização presencial durante a
vigência da pandemia de COVID-19.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70 GL), APRESENTAÇÃO GEL

CatMat: 269943 - ÁLCOOL ETÍLICO , TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 01/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 20/2020 /
UASG: 170607

Lote/Item: 5/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Frasco 200,00 ML

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.883.125/0001-68
* VENCEDOR *

REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA R$ 9,80

Marca: x                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70 GL), APRESENTAÇÃO GEL                                    

Estado: C idade : Endereço:
MG Uberlândia AVENIDA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2225

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,20

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Máscaras a serem
utilizados pelos Auditores Fiscais do Trabalho em Sergipe nas ações fiscais
nas quais estarão expostos ao SARS-CoV-2 (COVID 19) nos ambientes do
trabalho.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V,
COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL

CatMat: 380018 - ÁLCOOL ETÍLICO , FORMA FARMACÊUTICA GEL, TEOR ALCOÓLICO
70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE

Data: 01/06/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 5/2020 /
UASG: 170069

Lote/Item: 5/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Frasco 200,00 ML

U F : SE

Preço Estimado: R$ 9,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 9,00

Quantidade Descrição Observação

72.000 Frascos Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC Nº 350/202
0, com as seguintes especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) Dens
idade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi) Composição: água deionizada, álcool etílico na concentração de 70% inpm, gli
cerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio (ou emolientes equivalentes para evitar o ressecam
ento da pele); (vi) Indicação: para antissepsia das mãos; e (vii) acondicionado em frasco de, no mínimo, 100 ml

100ML
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.343.091/0001-14
* VENCEDOR *

DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 8,20

Marca: alcoolgel                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL                                    

Endereço:
RUA DALVA DE OLIVEIRA, 135

Item 4: Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM 1 LITRO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização (ND: 339030.22).

Descrição: BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL - Álcool 70%. alcool etílico
hidratado líquido 70%, 1 Litro. Recomendado para uso hospitalar e farmacêutico
(desinfetante hospitalar bactericida para superfícies fixas). Padrão ARCHOTE ou
superior..

CatMat: 55131 - BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL , BALDE DE
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NOME

Data: 05/05/2020 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:158122

Lote/Item: /146

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/05/2020 14:45

Homologação: 15/05/2020 17:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.272

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.767.486/0001-68
* VENCEDOR *

R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO R$ 6,25

Marca: SANITALL                                            
Fabricante:  SANITALL                                            
Modelo :  BALDE DE ARMANEZAMENTO 
Descrição:  Álcool 70%. alcool etílico hidratado líquido 70%, 1 Litro. Recomendado para uso hospitalar e farmacêutico (desinfetante hospitalar bactericida para 
superfícies fixas). Padrão ARCHOTE ou superior..                                    

Endereço:
R CAICARA, 93

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA Data: 13/07/2020 00:00

Preço Estimado: R$ 8,55 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 8,55

Quantidade Descrição Observação

8.000 Frascos Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM, com as seguintes especificações: (i) Desinfetante hospitalar, (ii) Líquido incol
or, límpido e volátil com odor característico, (iii) Embalagem plástica e tampa de rosca (ou em spray); (iv) Embalagem deverá c
onter dados de identificação, procedência, lote e validade; e (v) Apresentação em Frascos de 1 litro. Caso a apresentação seja 
em tampa de rosca (e não em spray), deverá ser fornecido também um gatilho para borrifador (dispositivo que se adapta ao bo
cal dos frascos de 1 litro de álcool etílico 70% inpm e que proporciona jatos com dispersão do álcool para cobertura de superfí
cies e objetos) em idêntica quantidade.

1LITRO
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Objeto: Registro de preÃoos para futura e eventual aquisiÃoÃUo de materiais de
limpeza higiene copo descartÃIvel e equipamento de limpeza para consumo
das secretarias municipais do municÃ pio de nova UbiratÃU - MT conforme
especificaÃoÃAes e condiÃoÃAes consta

Descrição: ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%,
FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA
GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE - ALCOOL
ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE
APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE
USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : NÃO

Identif icação: 1117126-26-05-2020

Lote/Item: 1/49

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 1.770

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24296486000115
* VENCEDOR *

BELAFORTE COMERCIAL LTDA R$ 9,80

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,60

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES,
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

Descrição: ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%,
FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA
SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE -
ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE
APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO
DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE

Data: 22/05/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : NÃO

Identif icação: 1112754-08-05-2020

Lote/Item: 1/802

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 9,60

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

Endereço:
,

Item 5: Álcool Etílico em Gel 70% INPM FRASCO DOSADOR 1 LITRO

Preço Estimado: R$ 38,18 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 38,18

Quantidade Descrição Observação

16.000 Frascos Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC No 350/202
0, com as seguintes especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) Dens
idade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi) Composição: água deionizada, álcool etílico na concentração de 70% inpm, gli
cerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio (ou emolientes equivalentes para evitar o ressecam
ento da pele); (vi) Indicação: para antissepsia das mãos; (vii) acondicionado em frasco com dosador que dispense 1,2 a 2 ml 
quando acionado. Frasco de 1litro.

1 LITRO
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 23,35

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO
ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁLCOOL GEL COM FORNECIMENTO
DE DISPENSER EM COMODATO

Descrição: HIGIENIZADOR - HIGIENIZADOR, EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE ALCOOL
ETILICO 70%, ISOPROPILICO MENOR QUE 5% AGENTES HIDRATANTES COM
VITAMINA E, INDICADO PARA ACAO BACTERICIDA E ANTISSEPTICO DE MAOS,
ACONDICIONADO EM PLASTICO COM VALVULA DOSADORA E ANTIRETORNO,
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS
PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DENTRO DA
VALIDADE

Data: 17/07/2020 10:10

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090161000012020OC00083

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: FRASCO 1,00 LITRO

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.378.994/0001-06 BRASIL AROMATICOS PRODUTOS NATURAIS LTDA R$ 7,99

Marca: Brasil Aromaticos                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
R B.B. VARELA, 168

36.765.682/0001-70 FELIPE DAMIAO DE LIMA COSTA 42051124833 R$ 17,90

Marca: survin care                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
RUA MAUA, 137

14.546.684/0001-36 DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. R$ 19,90

Marca: NG DE FRANCE - Frasco 1L Válvula Pump                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
R MARQUES DO HERVAL, 11

12.253.945/0001-02 PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL EIRELI R$ 21,80

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

Estado: C idade : Endereço:
SP Santo André RUA CAQUITO, 461

68.886.142/0001-31 MB JN COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 24,90

Marca: Soul Cosmésticos                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
AV ERNESTO IGEL, 307

08.304.991/0001-08
* VENCEDOR *

P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI R$ 55,00

Marca: Purell Advanced Gel/Gojo                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço:
SP São José do Rio Preto R INDEPENDENCIA, 3199

16.643.051/0001-71 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA R$ 100,00

Marca: poti                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
R LUIZ PARIGOT DE SOUZA, 221

10.444.741/0001-15 POVOA COMERCIO DE ARTIGOS DE PROTECAO EIRELI R$ 680,00

Marca: PRÓPRIA /CONFORME ESPECIFICAÇÃO                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço:
SP São Paulo RUA PEDRO VICENTE, 480

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço R$ 53,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE UN. GESTAO
ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – ÁLCOOL EM GEL, COM
FORNECIMENTO DE DISPENSER EM REGIME DE COMODATO

Descrição: HIGIENIZADOR - HIGIENIZADOR, EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE ALCOOL
ETILICO 70%, ISOPROPILICO MENOR QUE 5% AGENTES HIDRATANTES COM
VITAMINA E, INDICADO PARA ACAO BACTERICIDA E ANTISSEPTICO DE MAOS,
ACONDICIONADO EM PLASTICO COM VALVULA DOSADORA E ANTIRETORNO,
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS
PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, DENTRO DA
VALIDADE

Data: 02/03/2020 13:16

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 090161000012020OC00037

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: FRASCO 1,00 LITRO

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.304.991/0001-08
* VENCEDOR *

P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI R$ 53,00

Marca: Purell Advanced Gel - 2156-08                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço:
SP São José do Rio Preto R INDEPENDENCIA, 3199

Item 6: Rolo de papel toalha

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,60

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Universidade do Estado do RN

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, limpeza e produtos de higienização,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e no Anexo II Itens do Pregão..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2
DOBRAS, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO EM TOALETES

Data: 10/08/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:925543

Lote/Item: /102

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/08/2020 16:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Fardo 1.000,00 FL

Preço Estimado: R$ 7,37 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 7,37

Quantidade Descrição Observação

40.000 Unidades Rolo de papel toalha com, no mínimo, 120 toalhas cada, do tipo comumente utilizado em cozinhas.
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U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.202.451/0001-35
* VENCEDOR *

MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 8,60

Marca: VIVI                                            
Fabricante:  VIVI                                            
Modelo :  TOALHA 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS AD
ICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO EM TOALETES                                    

Endereço:
R SANTA CLARA, 141

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Recônvavo da Bahia

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar e material clínico
veterinário para atender as demandas do Hospital Universitário de Medicina
Veterinária - HUMV da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE
VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

CatMat: 436328 - TOALHA DE PAPEL , MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO
FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Data: 04/08/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:402019 / UASG:158092

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2020 08:26

Homologação: 12/08/2020 14:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Fardo 1.000,00 FL

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.090.958/0001-95
* VENCEDOR *

CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 7,99

Marca: MAXXI                                            
Fabricante:  MAXXI                                            
Modelo :  MAXXI 
Descrição:  Toalhas de papel interfolhas de alta absorvição, 23 x 21 cm, 2 dobras (fardo com 1000 folhas)                                    

Estado: C idade : Endereço:
BA Salvador EST DA MURICOCA, 09

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 6,02

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos para combate ao Covid-19..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - 123318 - Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2
rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.

CatMat: 5240 - TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MAO

Data: 24/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:472020 / UASG:153028

Lote/Item: /108

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/07/2020 17:46

Homologação: 30/07/2020 10:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 160

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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35.638.331/0001-36
* VENCEDOR *

BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 3,80

Marca: NOBBY                                            
Fabricante:  INDAIAL                                            
Modelo :  2 R 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.VALIDADE/ENTREGA/GA
RANTIA: CONFORME EDITAL- ACEITAMOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DO PE 47/2020. DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIRETO, QUE C
UMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CO
NVOCATÓRIO.                                    

Endereço:
R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 75

19.234.111/0001-90 COMERCIAL GUTIERREZ LTDA R$ 3,82

Marca: SULLEG                                            
Fabricante:  SULLEG                                            
Modelo :  SULLEG 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Estado: C idade : Endereço:
MG Belo Horizonte RUA ISABEL BUENO, 1500

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 4,10

Marca: YURI                                            
Fabricante:  YURI                                            
Modelo :  YURI 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem                                    

Endereço:
RUA JACSON PASSOS, 88

35.581.117/0001-90 EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 5,25

Marca: Claramax                                            
Fabricante:  Claramax                                            
Modelo :  Papel toalha 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Endereço:
RUA DILGAI CHITTOLINA PARENTI, 227

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 6,80

Marca: Snob                                            
Fabricante:  Santher                                            
Modelo :  Toalha rolo 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Estado: C idade : Endereço:
SP Leme R DOS OPERARIOS,, 148

21.767.486/0001-68 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO R$ 20,00

Marca: PEG                                            
Fabricante:  PEG                                            
Modelo :  TOALHA DE PAPEL 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Endereço:
R CAICARA, 93

04.345.762/0001-80 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 50,00

Marca: NATURECA                                            
Fabricante:  NATURECA                                            
Modelo :  NATURECA 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem. MARCA NATURECA        
                            

Estado: C idade : Endereço:
SP São Paulo RUA JALES RODRIGUES SILVA, 286

25.897.729/0001-33 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.000,00

Marca: OFFICIAL                                            
Fabricante:  OFFICIAL                                            
Modelo :  OFFICIAL 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço:
MG Contagem RUA DOS MARISTAS, 52

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE
VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

CatMat: 436328 - TOALHA DE PAPEL , MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO
FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Data: 14/07/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:154047

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2020 16:48

Homologação: 28/07/2020 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.800

Unidade: Embalagem 1.000,00 F

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.294.504/0001-58
* VENCEDOR *

ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI R$ 7,25

Marca: Elite Papéis                                            
Fabricante:  Elite Papéis                                            
Modelo :  Elite Papéis 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACT
ERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA.                                    

Endereço:
R RUA SILVA JARDIN, 632

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS
CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21
CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TRAÇÃO,
SEM FRAGÂNCIA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR

CatMat: 417287 - TOALHA DE PAPEL, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, 2 DOBRAS, 23 CM,
21 CM, BRANCA, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM FRAGÂNCIA, AMBIENTE
HOSPITALAR

Data: 14/07/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:154047

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2020 16:48

Homologação: 28/07/2020 11:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade: Embalagem 1.000,00 F

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.294.504/0001-58
* VENCEDOR *

ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI R$ 7,00

Marca: Elite Papéis                                            
Fabricante:  Elite Papéis                                            
Modelo :  Elite Papéis 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARA
CTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM FRAGÂNCIA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
R RUA SILVA JARDIN, 632

Item 7: Bandeja com alças

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Objeto: Aquisição de forma parcelada sob o regime de registro de preços de materiais
para copa e cozinha, limpeza, higiene, gêneros alimentícios e recarga de gás
(GLP) para suprir as demandas operacionais e administrativas dos órgãos da
administração municipal por um período de 12 meses, conforme
especificações do edital e termo de referência..

Descrição: BANDEJA DE REFEIÇÃO - BANDEJA TOPA TUDO , FORMATO: BANDEJA
PLÁSTICA, EM POLIETILENO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 340X240X70
MM. CAPACIDADE: 4 LITROS. COR: BRANCA. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO,
UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

CatMat: 28770 - BANDEJA DE REFEIÇÃO , BANDEJA DE REFEICAO NOME

Data: 03/08/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:312020 / UASG:985529

Lote/Item: /101

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2020 08:43

Homologação: 18/08/2020 14:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.094.574/0001-09
* VENCEDOR *

HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 16,50

Marca: ERCA                                            
Fabricante:  ERCA                                            
Modelo :  ERCA 
Descrição:  BANDEJA TOPA TUDO , FORMATO: BANDEJA PLÁSTICA, EM POLIETILENO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 340X240X70 MM. CAPACIDADE: 4 LIT
ROS. COR: BRANCA. UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                    

Endereço:
VL TAQUARI, S/N.

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,49

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha.

Descrição: BANDEJA DE REFEICAO - BANDEJA DE REFEIÇÃO, BANDEJA DE
REFEIÇÃO,TIPO SELF SERVICE, DE PLÁSTICO RESISTENTE TIPO ABS,
FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS APROX. 47 CM X 32 CM X 2,5 CM.

CatMat: 28770 - BANDEJA DE REFEIÇÃO , BANDEJA DE REFEICAO NOME

Data: 01/06/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 66/2020 /
UASG: 160426

Lote/Item: 4/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RS

Preço Estimado: R$ 14,58 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 14,58

Quantidade Descrição Observação

6.000 Unidades Bandeja com alças, de dimensões externas aproximadas 44x40x3 cm, confeccionadas em polipropileno, ABS, metal ou outro
material que permita a higienização com Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM. Referência: bandejas usadas em f
ast food e self service. Na cor preta ou prata, se metálica.

14 / 23 

Relatório Banco de Preços (0750809)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 45



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.535.560/0001-40
* VENCEDOR *

LPK LTDA R$ 12,49

Marca: semaza                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  BANDEJA DE REFEIÇÃO, BANDEJA DE REFEIÇÃO,TIPO SELF SERVICE, DE PLÁSTICO RESISTENTE TIPO ABS, FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS AP
ROX. 47 CM X 32 CM X 2,5 CM.                                    

Estado: C idade : Endereço:
SC Florianópolis R LUIZ GUALBERTO, 231

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
9ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de
material permanente, material de copa e cozinha, e material de proteção e
segurança, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de
Combate, por um período estimado de 12 meses..

Descrição: BANDEJA DE REFEIÇÃO - Bandeja de refeição, bandeja de refeicao

CatMat: 28770 - BANDEJA DE REFEIÇÃO , BANDEJA DE REFEICAO NOME

Data: 27/04/2020 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:160132

Lote/Item: /136

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/06/2020 10:40

Homologação: 01/07/2020 15:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.259.386/0001-08
* VENCEDOR *

FARED COMERCIAL LTDA R$ 11,00

Marca: SEMAZA                                            
Fabricante:  SEMAZA                                            
Modelo :  BA 
Descrição:  Bandeja plástica para refeições, retan gular medindo 48 cm x 33 cm, na cor azul turqueza.                                    

Estado: C idade : Endereço:
PR Colombo R GRACILIANO RAMOS, 348

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,34

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
17ªBrigada de Infantaria de Selva 
54ºBatalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha e Uniformes para o 54° Batalhão de
Infantaria de Selva..

Descrição: BANDEJA DE REFEIÇÃO - Bandeja de refeição, bandeja de refeicao

CatMat: 28770 - BANDEJA DE REFEIÇÃO , BANDEJA DE REFEICAO NOME

Data: 09/03/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:222019 / UASG:160005

Lote/Item: /162

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/03/2020 00:18

Homologação: 19/03/2020 15:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.906.038/0001-60
* VENCEDOR *

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI R$ 18,34
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Ke home                                            
Fabricante:  Ke home                                            
Modelo :  ref.: 5930 33cm 
Descrição:  Sousplat em inox 33cm                                    

Endereço:
RUA JORGE CARAN, 521

Item 8: Caneta esferográfica de tinta de cor azul

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,48

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AO PROJETO DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DA FAMILIA E
DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, Processado pelo
Sistema de Registro de Preços..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA OU GROSSA, CORPO
MATERIAL PLÁSTICO BRANCO, ACIONAMENTO COM CLICK, COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 135 MM E MÁXIMO DE 145 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM,
DETALHE DE BORRACHA VERDE NO LADO OPOSTO AO CLIPE LOGOMARCA
DO PROGRAMA CRIANÇA E LADO ESCRITO CAPANEMA.

CatMat: 32859 - CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA ESFEROGRAFICA

Data: 18/08/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:622020 / UASG:987487

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/08/2020 16:16

Homologação: 19/08/2020 16:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.036.328/0001-23
* VENCEDOR *

PONTOCOM BRINDES LTDA R$ 1,48

Marca: PONTO COM BRINDES                                            
Fabricante:  PONTO COM BRINDES                                            
Modelo :  PONTO COM BRINDES 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA OU GROSSA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO BRANCO, 
ACIONAMENTO COM CLICK, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 135 MM E MÁXIMO DE 145 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, DETALHE DE BORRACHA VERDE N
O LADO OPOSTO AO CLIPE LOGOMARCA DO PROGRAMA CRIANÇA E LADO ESCRITO CAPANEMA.                                    

Endereço:
R DIONISIO SPESSATO, 132

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10

Preço Estimado: R$ 1,28 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1,28

Quantidade Descrição Observação

57.200 Unidades Caneta esferográfica de tinta de cor azul
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Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Superintendência Estadual em Goiás

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (material de papelaria), material de
informática/eletrônico, material de copa e cozinha (café, açúcar e outros), água
mineral/gás liquefeito de petróleo (GLP) e material de
limpeza/sanitizantes/corte..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM
ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL

CatMat: 200069 - CANETA ESFEROGRÁFICA , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCRITA
GROSSA, COR TINTA AZUL, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL
PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO

Data: 17/08/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:193108

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/08/2020 15:46

Homologação: 18/08/2020 15:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 480

Unidade: Unidade

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.867.306/0001-01
* VENCEDOR *

BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI R$ 1,10

Marca: BIC                                            
Fabricante:  BIC                                            
Modelo :  BIC 
Descrição:  Caneta esferográ&#64257;ca cor azul, material plástico transparente, escrita grossa similar à marca BIC                                    

Estado: C idade : Endereço:
GO Goiânia AVENIDA C 104, 541

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,26

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade do Amazonas

Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:.

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVELCOM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PEGA EMBORRACHADA E PONTA RETRÁTIL

CatMat: 411702 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO CRISTAL, AÇO INOXIDÁVEL
COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, FINA, PRETA, PEGA EMBORRACHADA E
PONTA RETRÁTIL

Data: 31/07/2020 15:43

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:3552020 / UASG:154039

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/08/2020 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.552.516/0001-07
* VENCEDOR *

LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI R$ 1,26

Marca: PILOT                                            
Fabricante:  PILOT                                            
Modelo :  CANETA 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: FIN
A, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEGA EMBORRACHADA E PONTA RETRÁTIL                                    

Estado: C idade : Endereço:
AM Manaus AV GOV. JOSE LINDOSO, 3593

Item 9: Rolo de fita adesiva comum zebrada

Preço Estimado: R$ 18,50 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 18,50
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Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 17,28

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, para
atender as necessidades do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá -
SSAM..

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA,
LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

CatMat: 391899 - FITA ADESIVA , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50
CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

Data: 06/08/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:672020 / UASG:925213

Lote/Item: 1/54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.984.683/0001-08
* VENCEDOR *

R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 17,00

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  EMBALANDO                                            
Modelo :  50X200 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO                                   
 

Estado: C idade : Endereço:
PA Marabá OUTROS FOLHA CSI 32, SN

34.941.737/0001-20 J M RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI R$ 17,28

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  EMBALANDO                                            
Modelo :  - 
Descrição:  Fita zebrada 200 m preta/amarela                                    

Endereço:
QUADRA DEZ FL21, 31

10.233.542/0001-68 XERFAN ROCHA & CIA LTDA R$ 17,29

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  EMBALANDO LTDA                                            
Modelo :  FITA ZEBRADA 200M 
Descrição:  Fita zebrada 200 m preta/amarela                                    

Estado: C idade : Endereço:
PA Marabá RUA SOL POENTE, 1888

17.059.170/0001-44 M. DA C. RODRIGUES DE LIMA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI R$ 17,33

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  NOVA ESTRELA EMBALAGENS                                            
Modelo :  ZEBRADA 
Descrição:  Fita adesiva, material: plástico, tipo: zebrada, largura: 50 cm, comprimento: 200 m, aplicação: para demarcação.                                    

Endereço:
R BAHIA, 21

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

Quantidade Descrição Observação

5.000 Rolos Fita adesiva para marcação de distanciamento social na seção eleitoral, locais de votação e filas, conforme as seguintes especi
ficações: 1) Rolo de fita adesiva comum zebrada (amarela e preta) de dimensões aproximadas de 48mm x 14m;
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Objeto: Aquisição de chapas de poliestireno 3mm e fita dupla face para confecção de
barreiras de proteção para mesas de trabalho e balcões de atendimento e fita
de demarcação de piso para os diversos setores, através do Sistema de
Registro de Preços..

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO AUTO- ADESIVA
ZEBRADA, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 30 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR
PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃOPISO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

CatMat: 327515 - FITA ADESIVA , MATERIAL PVC, TIPO AUTO - ADESIVA ZEBRADA,
LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 30 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR PRETA E
AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Data: 24/07/2020 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:852020 / UASG:90028

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/07/2020 12:15

Homologação: 05/08/2020 14:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Rolo 15,00 M

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

82.962.127/0001-56
* VENCEDOR *

J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 25,00

Marca: 3M                                            
Fabricante:  J7s Sinalização                                            
Modelo :  Fita 
Descrição:  Material fornecido conforme edital e com embalagem reforçada.                                    

Estado: C idade : Endereço:
SC Joinville RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais R$ 13,20

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Objeto: Aquisição de material de expediente.

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA,
LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

Data: 08/04/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:926637

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Rolo 100,00 M

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

30.735.649/0001-11
* VENCEDOR *

RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 11,20

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  PLASTCOR 
Descrição:  001.005.0027 – FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço:
RUA 7, 611

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R$ 11,23

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  700.00082 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço:
R PERU, 80

16.731.837/0001-40 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA EIRELI R$ 11,23
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  PLASTCOR 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA.POLIESTIRENO C/200 M                                    

Estado: C idade : Endereço:
DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 706/707 BLOCO H, SN

06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES R$ 11,23

Marca: PLASTICOVER                                            
Fabricante:  PLASTICOVER                                            
Modelo :  PLASTICOVER 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Estado: C idade : Endereço:
MG Araxá R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445

23.230.795/0001-20 VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI

R$ 11,23

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  FITA ZEBRADA.POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço:
Q QR 402 CONJUNTO I, S/N

07.266.260/0001-52 MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES R$ 11,23

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  Descrição: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO               
                     

Estado: C idade : Endereço:
DF Brasília Q SMPW TRECHO 3 BLOCO B LOJA, 33

01.523.959/0001-74 PAPELARIA BRAGA EIRELI R$ 12,00

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  Descrição: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO               
                     

Estado: C idade : Endereço:
DF Brasília SEP SUL EQ 705/905 BLOCO C, 25

13.816.522/0001-08 J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI R$ 14,40

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Estado: C idade : Endereço:
DF Brasília QUADRA QNE 1, SN

29.309.583/0001-19 R.P FERRAGENS LTDA R$ 20,00

Marca: NOVE 54                                            
Fabricante:  NOVE 54                                            
Modelo :  FITA ZEBRADA 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO                                   
 

Endereço:
R JOSE BONIFACIO, 839

27.323.299/0001-71 ESC CONSTRUCOES E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 20,21

Marca: ESC                                            
Fabricante:  ESC                                            
Modelo :  ESC 
Descrição:  FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:
R CARLOS ALBERTO MORETTI, 233

01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI R$ 22,50

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  UNIDADES 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M.                                    

Estado: C idade : Endereço:
MG Lavras R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929

30.148.905/0001-74 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA R$ 30,00

Marca: Eurocel                                            
Fabricante:  Eurocel                                            
Modelo :  Eurocel 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço:
RUA C 160 ESQ COM C 163, SN

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS R$ 50,00

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  PLASTCOR 
Descrição:  FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço:
TV LILA FACHETTI, 491

34.049.507/0001-51 FRANCO & OLIVEIRA LTDA R$ 80,87

Marca: Adere                                            
Fabricante:  Adere                                            
Modelo :  FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA SEM ADESIVO - CÓD. 870 
Descrição:  FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA SEM ADESIVO - CÓD. 870 70MM X 200M                                    

Endereço:
AVENIDA EUROPA, 787

Item 10: Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
equipamentos de impressão com pagamento de páginas impressas, com
fornecimento e disponibilização de equipamentos, materiais, recursos, e
softwares, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 11/2020..

Descrição: Outsourcing De Impressão - sem Franquia - Páginas Impressas
Click A3 Policromática sem Papel - Serviço, impressão policromática,
formato A3

Data: 23/07/2020 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:112020 / UASG:153052

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Página

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço Estimado: R$ 1,38 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1,38

Quantidade Descrição Observação

10.000 Unidades Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3, com arte a ser fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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01.765.213/0001-77
* VENCEDOR *

COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA R$ 1,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço, impressão, policromática formato A3                                    

Estado: C idade : Endereço:
GO Aparecida de Goiânia AV PRIMEIRA AVENIDA, SN

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,43

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Media e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense 
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
aquisição de Materiais Gráficos e de Comunicação Visual para o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Fraiburgo e
demais órgãos participantes..

Descrição: CARTAZ - Cartaz tipo 2. Padrão cartaz formato: 29,7x42 cm (A3). Cor: 4x0.
Papel reciclado 180 g/m². Acabamento: 5 pontos de adesivo dupla face no
verso (referência: 3M ou similar) de, no mínimo, 2 cm², para fixação. Com
serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que
deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes
comunicadas pelo solicitante. Pedido fracionado em diversas matrizes. Pedido
mínimo 50.

CatMat: 54836 - CARTAZ , CARTAZ IMPRESSO NOME

Data: 22/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:152662

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/08/2020 15:13

Homologação: 11/08/2020 08:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5.900

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.704.494/0001-37
* VENCEDOR *

IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA R$ 1,43

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  FORNECIDO 
Descrição:  Cartaz tipo 2. Padrão cartaz formato: 29,7x42 cm (A3). Cor: 4x0. Papel reciclado 180 g/m². Acabamento: 5 pontos de adesivo dupla face no verso (
referência: 3M ou similar) de, no mínimo, 2 cm², para fixação. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser apro
vada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido fracionado em diversas matrizes. Pedido mínimo 50.                 
                   

Estado: C idade : Endereço:
PR Curitiba R GUILHERME LANGNER, 430

Item 11: Posters impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x 74cm.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,97

Órgão: Conselho Federal de Medicina Data: 06/08/2020 10:09

Preço Estimado: R$ 5,74 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 5,74

Quantidade Descrição Observação

10.000 Unidades Posters impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x 74cm, com arte a ser fornecida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).
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Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para fornecimento, sob demanda, de MATERIAL GRÁFICO PARA
EVENTOS, conforme as características, condições, obrigações e requisitos
técnicos contidos no Termo de Referência e demais anexos deste edital.

Descrição: EQUIPAMENTO GRÁFICO - CARTAZ Confecção de fotolito, impressão e
acabamento de cartaz formato 46x64cm, 4/0 cores, impresso em papel couchê
brilho ou fosco 170g. Arte variável.

CatMat: 150479 - EQUIPAMENTO GRÁFICO , EQUIPAMENTO GRÁFICO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:925158

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.615.848/0001-28
* VENCEDOR *

TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA R$ 6,97

Marca: Nacional                                            
Fabricante:  Nacional                                            
Modelo :  Nacional 
Descrição:  CARTAZ Confecção de fotolito, impressão e acabamento de cartaz formato 46x64cm, 4/0 cores, impresso em papel couchê brilho ou fosco 170g. 
Arte variável.                                    

Endereço:
ST SIG CONJUNTO B E C LOTES 05, 06, 07 E 08 PARTE, S/N

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,51

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de gráfico..

Descrição: IMA PERMANENTE - CARTAZ IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ, 90G,
COLORIDO, F04. A Arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme
modelo solicitado pela secretaria, encaminhado juntamente com a Ordem de
Faturamento .

Data: 05/08/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:842020 / UASG:452286

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/08/2020 13:04

Homologação: 20/08/2020 09:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.640.717/0001-38
* VENCEDOR *

D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI R$ 4,51

Marca: Dcolar                                            
Fabricante:  Dcolar                                            
Modelo :  Dcolar 
Descrição:  CARTAZ IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ, 90G, COLORIDO, F04. “A Arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme modelo solicitado pel
a secretaria, encaminhado juntamente com a Ordem de Faturamento”.                                    

Estado: C idade : Endereço:
DF Brasília QUADRA CND 4 LOTE 09 LOJA 03 SUBSOLO, SN
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da Aquisição de Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão prestar
serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0747664),
mediante sistema de registro de preços.

 
Vieram os autos a esta Seção de Contratações para para

a devida pesquisa de preços, ad referendum da Comissão
Permanente de Pleitos Eleitorais. , conforme despacho GDG 0749225
.

 
Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra

contratações públicas, seguindo orientação da IN n.º 05, 27/06/2014.
Art.2º, I, evento 0750809, chegamos ao valor global para a
contratação de R$2.658.004,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta
e oito mil quatro reais).

 
Temos os códigos Catmats e Catsers para os itens:
 
Item 01:452286
Item 02:467256
Item 03:420799
Item 04:443454
Item 05:420799
Item 06:457477
Item 07:28770
Item 08:462546
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Item 09:444949
Item 10 e Item 11:17353
 
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 participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/08/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750813 e o código CRC F6B727B2.

0006380-37.2020.6.02.8000 0750813v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0750813, encaminho os

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/08/2020, às 18:18, 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
0750898 e o código CRC 1253F822.

0006380-37.2020.6.02.8000 0750898v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
O presente processo foi pautada para análise da

Comissão de Planejamento de Eleições na presente data, sem que,
contudo, houvesse tempo hábil para necessária análise. 

A próxima reunião foi desiganada para próxima segunda-
feira (31/08/2020), razão pela qual encaminho o processo para
respectiva unidade do SEI (CPPE).

Ressalto não haver prejuízo para o prosseguimento do
processo, haja vista o encaminhamento diligente do Secretário de
Administração.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 25/08/2020, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750951 e o código CRC 062F4A40.

0006380-37.2020.6.02.8000 0750951v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
 
 
Em que pese a aprovação do Termo de Referência

ser realizada pela CPPE, cuja análise está pautada para a
próxima reunião, no dia 31/08/2020, 0750951, encaminho os
presentes autos para que já se proceda à confecção da
respectiva minuta de edital.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/08/2020, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752343 e o código CRC AC207308.

0006380-37.2020.6.02.8000 0752343v1

Despacho GSAD 0752343         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 59



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta  

 

PROCESSO Nº: 0006380-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de agosto de 2020 

                    Horário Abertura: xx 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 
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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; 

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. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0753125)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 63



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0753125)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 68



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 xxx de 2020. 
 

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

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão 

prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0747664). 

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 6 meses. A despesa não está prevista no orçamento das 

Eleiçoes 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 por um 

vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no combate à 

disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de 

trabalho aos agentes dessa Justiça especializada.  

  

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. 
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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, 
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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. 

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 
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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.  

  

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 
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 21/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 21/08/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

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

Seção, em 21/08/2020, às 11:45, 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 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica 
descartável 
confeccionada em 
material Não Tecido 
para uso odonto-
médico-hospitalar, cujo 
elemento filtrante deve 
possuir eficiência de 
filtragem de partículas 
(EFP) > 98% e 
eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 
95%. As máscaras 
devem ser embaladas 
em sacos plásticos, 
envelopes de papel ou 
potes rígidos, 
individualmente. 
Devendo ser 
empacotadas em 
caixas com 50 
unidades, cada. 

  

UNIDADE 

  

222.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 0,84 
 
 

   02 

Protetor facial, (Face 
Shield), com as 
seguintes 
especificações: com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira 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 

UNIDADE    27.000 

 
 
 
 
 
 
R$ 19,44 
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(i) Não podem manter 
saliências, 
extremidades afiadas, 
ou algum tipo de 
defeito que possa 
causar desconforto ou 
acidente ao usuário 
durante o uso; (ii) Deve 
ser facilitada a 
adequação ao usuário, 
a fim de que o protetor 
facial permaneça 
estável durante o 
tempo esperado de 
utilização; (iii) As faixas 
utilizadas como 
principal meio de 
fixação devem ser 
ajustáveis ou auto 
ajustáveis e ter, no 
mínimo, 10 mm de 
largura sobre qualquer 
parte que possa estar 
em contato com o 
usuário; e (iv) o visor 
frontal deve ser 
fabricado em material 
transparente e possuir 
dimensões mínimas de 
espessura 0,5mm, 
largura 240 mm e 
altura 240mm.  

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

  03 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC Nº 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Aspecto: gel; (ii) 
Cor: incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 

Frasco, mín. 
100 ml 

   72.000 
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Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; e (vii) 
acondicionado em 
frasco de, no mínimo, 
100 ml 

  

 
R$ 9,00 

   04 

Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Desinfetante 
hospitalar, (ii) Líquido 
incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa de rosca (ou em 
spray); (iv) Embalagem 
deverá conter dados 
de identificação, 
procedência, lote e 
validade; e (v) 
Apresentação em 
Frascos de 1 litro. Caso 
a apresentação seja 
em tampa de rosca (e 
não em spray), deverá 
ser fornecido também 
um gatilho para 
borrifador (dispositivo 
que se adapta ao bocal 
dos frascos de 1 litro 
de álcool etílico 70% 
inpm e que 
proporciona jatos com 
dispersão do álcool 
para cobertura de 
superfícies e objetos) 
em idêntica 
quantidade. 
 

FRASCO 1 L   8.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 8,55  
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5 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC No 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: (i) 
Aspecto: gel; (ii) Cor: 
incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 
Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; (vii) 
acondicionado em 
frasco com dosador 
que dispense 1,2 a 2 
ml quando acionado. 
Frasco de 1litro. 

FRASCO DE 1 L 16.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 38,18 
 

6 

Rolo de papel toalha 
com, no mínimo, 120 
toalhas cada, do tipo 
comumente utilizado 
em cozinhas. 

UNIDADE 40.000 

 
 
 
R$ 7,37 

7 

Bandeja com alças, de 
dimensões externas 
aproximadas 44x40x3 
cm, confeccionadas em 
polipropileno, ABS, 
metal ou outro 
material que permita a 
higienização com 
Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM. Referência: 
bandejas usadas em 
fast food e self 
service.  

UNIDADE 6.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 14,58 
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Na cor preta ou prata, 
se metálica. 

 

8 
Caneta esferográfica 
de tinta de cor azul 

UNIDADE 57.200 
 
R$ 1,28 

9 

Fita adesiva para 
marcação de 
distanciamento social 
na seção eleitoral, 
locais de votação e 
filas, conforme as 
seguintes 
especificações: 

1) Rolo de fita adesiva 
comum zebrada 
(amarela e preta) de 
dimensões 
aproximadas de 48mm 
x 14m;  

  

 

ROLO 5.000 

 
 
 
 
 
R$ 18,50 

10 

Posters impressos em 
tinta colorida em 
tamanho A3, com arte 
a ser fornecida pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

UNIDADE 10.000 

 
 
 
 
 
R$ 1,38 
 

11 

Posters impressos em 
tinta colorida em 
tamanho mínimo de 
54cm x 74cm, com 
arte a ser fornecida 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

UNIDADE 10.000 

 
 
 
 
 
R$ 5,74 

  

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 21/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 21/08/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 21/08/2020, às 11:45, 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 0006380-37.2020.6.02.8000 
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.  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0753125)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 101



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
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 5972 - 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 0750813.

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 nº  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.

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 31/08/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753130 e o código CRC B2720637.

0006380-37.2020.6.02.8000 0753130v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0752343 e à

Informação 5972 (doc. 0753130), para remeter os autos à AJ-
DG.

Nada a opor à referida Informação 5972, da SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, às 15:24, 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
0753164 e o código CRC 1DE5DD0E.

0006380-37.2020.6.02.8000 0753164v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Seguem os presentes autos, para juntar a

aprovação do termo de referência, bem como eventual IRP.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/08/2020, às 21:48, 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
0753587 e o código CRC 74520643.
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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.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor Jurídico,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0753587, tenho a

esclarecer:
a) sobre a aprovação do Termo de Referência - vide

despachos 0752343 e 0753164, desta Secretaria, e a Ata de
evento 0744838 do PA 0002918-77.2017.6.02.8000, item 3,
letra "a".

b) sobre a IRP - trata-se de registro de preços para
eventual contingência em situações de insucesso das doações
de EPI a cargo do TSE (vide doc. 0748863). Nesse sentido,
não faria sentido abrir adesões a um procedimento que se tem
por contigencial, mormente pela quantidade de itens objeto do
certame. Portanto, temos por justificada a não divulgação da
IRP, mesmo porque, do contrário, poderíamos nos defrontar
com a hipótese de aquisições de aderentes sem que este
Órgão venha a efetivamente se utilizar da ata.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, às 22:14, 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
0753596 e o código CRC 217028F9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : CPPE

ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - ELEIÇÕES 2020 - REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE
CONSUMO - EPI.

 

Parecer nº 1579 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando ao Registro de Preços de
material de consumo – Equipamentos de Proteção
Individual, conforme termo de referência (0747662), pendente
de aprovação pela Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições.

Destaca-se, no termo de referência que "A
aquisição não está prevista no orçamento das Eleições
2020. No entanto, com o advento da pandemia, o item se
torna essencial no combate à disseminação da COVID-19",
sugerindo-se que a "aquisição ocorra através de 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".

De relevo transcrever informação da SAD
(0749093): "...Em paralelo, considerando a urgência de
aquisição do material e os prazos que deverão ser observados
durante o procedimento (embora se trate de uma providência
de contingência, posto que há previsão de remessa do
matrerial pelo TSE), encaminho os autos à COMAP/SEIC para
a devida pesquisa de preços, ad referendum da Comissão
Permanente de Pleitos Eleitorais."

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços (0750813), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0750809),  com
base em diversos preços de compras governamentais, tendo
sido obtidos para: o item 1 (222.200 unidades de Máscara
cirúrgica descartável confeccionada) valor total  de R$
186.648,00 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e
oito reais;  item 2 (27.000 unidades de Protetor facial) valor
total de R$ 524.880,00 (quinhentos e vinte quatro mil,
oitocentos e oitenta reais); item 3 (72.000 frascos de Álcool
Etílico em Gel 70% INPM 100ML) valor total de R$
648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais); item 4
(8.000 frascos de Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70%
INPM 1 LITRO) valor total de R$ 68.400,00 (sessenta e oito
mil e quatrocentos reais); item 5 (16.000 frascos de Álcool
Etílico em Gel 70% INPM FRASCO DOSADOR 1 LITRO) valor
total de R$ 610.880,00 (seiscentos e dez mil, oitocentos e
oitenta reais); item 6 (40.000 unidades de Rolo de papel
toalha) valor de R$ 294.800,00 (duzentos e noventa e quatro
mil e oitocentos reais); item 7 (6.000 unidades de Bandeja
com alças) valor total de R$ 87.480,00 (oitenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta reais); item 8 (57.200 unidades de
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Caneta esferográfica de tinta de cor azul) valor total de R$
73.216,00 (setenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais); item
9 (5.000 Rolos de fita adesiva comum zebrada) valor  total de
R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais); item 10
(10.000 unidades de Posters impressos em tinta colorida em
tamanho A3) valor total de R$13.800,00 (treze mil e
oitocentos reais); item 11 (10.000 unidades de Posters
impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x
74cm) valor total de R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e
quatrocentos reais), perfazendo, assim, o  valor global de
R$2.658.004,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito
mil quatro reais).

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na
forma  Eletrônica, 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 "participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte"
(sic).

A inclusão de Intenção de Registro de Preços foi
dispensada no evento 0753596, 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 0753125, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0753130), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU, não tendo sido conferida
exclusividade às microempresas e  empresas de pequeno
porte.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0753164.

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.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
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 (0747662).

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
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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,
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
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interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

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:

 
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 0753130, 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
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 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 10.024/2019, 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.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? NÃO 0747662

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0747662

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM IDEM

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM

 IDEM

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? NÃO  

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? NÃO  

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  
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16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

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  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? NÃO  

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0750813

 

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?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

 

0750809

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

Ad
referendum

0750813

 

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 0753125

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM  

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

NÃO  
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32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários afetos aos bens/serviços que
serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que
refletem todos os direitos trabalhistas previstos em
legislação especial (inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

 

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos
critérios de habilitação econômico-financeira? NÃO  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A 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

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0750813

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  

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  

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
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49 estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

N/A  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM irreajustável

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?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

 

 

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas
de registro de preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa?

NÃO 0753596

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

NÃO Registro
de Preços

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
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Em face do exposto, impende trazer aos autos as

informações relativas aos itens 10, 12, 13, 23, 27 e 40  da
tabela de verificação, com especial destaque para a análise da
necessidade de se inserir critério(s) de habilitação técnica, em
virtude do expressivo valor a ser licitado. 

Ademais, faz-se necessário pormenorizar o
tratamento exclusivo para microempresas e empresas de
pequeno porte para os itens abaixo do valor limite na
regulamentação de regência.

 
Atenciosamente.
 

 

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 01/09/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/09/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754288 e o código CRC 5FF2B94E.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754288v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
Observo que, à exceção do item 23 da Lista de

Verificação que integra o Parecer 1579, da AJ-DG (doc.
0754288), item este de competência da CPPE (aprovação do
Termo de Rerefência), remeto os autos à COMAP, para que,
em conjunto com a SEALMOX (no que respeita aos itens
relativos ao TR) e à SLC (itens relativos à minuta), promovam
as alterações e ajustes recomendados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 18:39, 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
0754334 e o código CRC 4D9A7636.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754334v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
 
 
À SEALMOX e à SLC, para atendimento do

Despacho GSAD 0754334.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/09/2020, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754357 e o código CRC 0C81A25B.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754357v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim
como aos colaboradores que irão prestar serviços durante as
Eleições 2020, conforme anexo único (0747664).
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 6 meses. A despesa não está prevista no
orçamento das Eleiçoes 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 por um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade
de maiores cuidados no combate à disseminação da doença por
contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de trabalho
aos agentes dessa Justiça especializada. 
 
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:
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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
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;
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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
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 02/09/2020, às 00:17, 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
0754449 e o código CRC D07DA820.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754449v2
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
 
 
À SLC, conforme despacho COMAP 0754357, após

cumpridas as diligências por parte desta SEALMOX.
Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/09/2020, às 00:16, 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
0754450 e o código CRC E896643B.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754450v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
À SEIC, para indicar e justificar se a licitação

deverá restringir ou não a competição a microempresas e
empresas de pequeno porte.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2020, às 11:11, 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
0754599 e o código CRC 822E8006.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754599v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
Senhora Chefe,
 
Em complementação ao nosso despacho

evento 0750813, o corrigimos quanto a participação que
deverá ser ampla, em face das mesmas alegações informadas
noutros procedimentos afins, situação econômica face a
pandemia e flutuação socioeconômica de nosso país.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 02/09/2020, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754605 e o código CRC E112B505.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754605v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
 

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim
como aos colaboradores que irão prestar serviços durante as
Eleições 2020, conforme anexo único (0747664).
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 6 meses. A despesa não está prevista no
orçamento das Eleiçoes 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 por um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade
de maiores cuidados no combate à disseminação da doença por
contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de trabalho
aos agentes dessa Justiça especializada. 
 
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:
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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.
3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para
assegurar, com algum grau de confiança, que a empresa que será
contratada será capaz de fornecer os bens adquiridos.
 
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 atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
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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= (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 02/09/2020, às 11:34, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 02/09/2020, às 12:22, 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
0754620 e o código CRC 12565801.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754620v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
 
 
Senhora Chefe da SLC,
 
Em tempo, remeto TR 0754620, após acrescidas as

justificativas da solicitação de atestado de capacidade técnica,
subitem 3.3 do TR.

Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/09/2020, às 11:38, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 02/09/2020, às 12:23, 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
0754624 e o código CRC 2216C0C0.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754624v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta  

 

PROCESSO Nº: 0006380-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de agosto de 2020 

                    Horário Abertura: xx 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 
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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; 

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: 

a) 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. 

a.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: 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0754644)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 144



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0754644)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 145



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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, xx de xxx de 2020. 
 

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

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão 

prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0747664). 

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 6 meses. A despesa não está prevista no orçamento das 

Eleiçoes 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 por um 

vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no combate à 

disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de 

trabalho aos agentes dessa Justiça especializada.  

  

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: 
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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. 

3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com 

algum grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer os 

bens adquiridos. 

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.  
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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. 

  

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. 
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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 

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 
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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 02/09/2020, às 11:34, 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. 
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ANEXO I-A 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO 
 QUANTITATIVO 
TOTAL   DA ATA 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica 
descartável 
confeccionada em 
material Não Tecido 
para uso odonto-
médico-hospitalar, cujo 
elemento filtrante deve 
possuir eficiência de 
filtragem de partículas 
(EFP) > 98% e 
eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 
95%. As máscaras 
devem ser embaladas 
em sacos plásticos, 
envelopes de papel ou 
potes rígidos, 
individualmente. 
Devendo ser 
empacotadas em 
caixas com 50 
unidades, cada. 

  

UNIDADE 

  

222.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 0,84 
 
 

   02 

Protetor facial, (Face 
Shield), com as 
seguintes 
especificações: com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira 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 

UNIDADE    27.000 

 
 
 
 
 
 
R$ 19,44 
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(i) Não podem manter 
saliências, 
extremidades afiadas, 
ou algum tipo de 
defeito que possa 
causar desconforto ou 
acidente ao usuário 
durante o uso; (ii) Deve 
ser facilitada a 
adequação ao usuário, 
a fim de que o protetor 
facial permaneça 
estável durante o 
tempo esperado de 
utilização; (iii) As faixas 
utilizadas como 
principal meio de 
fixação devem ser 
ajustáveis ou auto 
ajustáveis e ter, no 
mínimo, 10 mm de 
largura sobre qualquer 
parte que possa estar 
em contato com o 
usuário; e (iv) o visor 
frontal deve ser 
fabricado em material 
transparente e possuir 
dimensões mínimas de 
espessura 0,5mm, 
largura 240 mm e 
altura 240mm.  

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

  03 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC Nº 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Aspecto: gel; (ii) 
Cor: incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 

Frasco, mín. 
100 ml 

   72.000 
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Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; e (vii) 
acondicionado em 
frasco de, no mínimo, 
100 ml 

  

 
R$ 9,00 

   04 

Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Desinfetante 
hospitalar, (ii) Líquido 
incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa de rosca (ou em 
spray); (iv) Embalagem 
deverá conter dados 
de identificação, 
procedência, lote e 
validade; e (v) 
Apresentação em 
Frascos de 1 litro. Caso 
a apresentação seja 
em tampa de rosca (e 
não em spray), deverá 
ser fornecido também 
um gatilho para 
borrifador (dispositivo 
que se adapta ao bocal 
dos frascos de 1 litro 
de álcool etílico 70% 
inpm e que 
proporciona jatos com 
dispersão do álcool 
para cobertura de 
superfícies e objetos) 
em idêntica 
quantidade. 
 

FRASCO 1 L   8.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 8,55  
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5 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC No 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: (i) 
Aspecto: gel; (ii) Cor: 
incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 
Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; (vii) 
acondicionado em 
frasco com dosador 
que dispense 1,2 a 2 
ml quando acionado. 
Frasco de 1litro. 

FRASCO DE 1 L 16.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 38,18 
 

6 

Rolo de papel toalha 
com, no mínimo, 120 
toalhas cada, do tipo 
comumente utilizado 
em cozinhas. 

UNIDADE 40.000 

 
 
 
R$ 7,37 

7 

Bandeja com alças, de 
dimensões externas 
aproximadas 44x40x3 
cm, confeccionadas em 
polipropileno, ABS, 
metal ou outro 
material que permita a 
higienização com 
Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM. Referência: 
bandejas usadas em 
fast food e self 
service.  

UNIDADE 6.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 14,58 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0754644)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 165



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Na cor preta ou prata, 
se metálica. 

 

8 
Caneta esferográfica 
de tinta de cor azul 

UNIDADE 57.200 
 
R$ 1,28 

9 

Fita adesiva para 
marcação de 
distanciamento social 
na seção eleitoral, 
locais de votação e 
filas, conforme as 
seguintes 
especificações: 

1) Rolo de fita adesiva 
comum zebrada 
(amarela e preta) de 
dimensões 
aproximadas de 48mm 
x 14m;  

  

 

ROLO 5.000 

 
 
 
 
 
R$ 18,50 

10 

Posters impressos em 
tinta colorida em 
tamanho A3, com arte 
a ser fornecida pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

UNIDADE 10.000 

 
 
 
 
 
R$ 1,38 
 

11 

Posters impressos em 
tinta colorida em 
tamanho mínimo de 
54cm x 74cm, com 
arte a ser fornecida 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

UNIDADE 10.000 

 
 
 
 
 
R$ 5,74 

  

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 21/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 21/08/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 21/08/2020, às 11:45, 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 0006380-37.2020.6.02.8000 
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 (0754644)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 171



 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
À SAD,
Com minuta alterada de edital que passou a prever

exigência de qualificação técnica.
A participação ampla foi mantida na minuta em face

do Despacho SEIC 0754605, conforme já combinado com o
Assessor Jurídico.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2020, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754648 e o código CRC 51D52B80.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754648v1
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UF Face Shield
Máscara de 

proteção

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM

Frasco de 200ml

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM

Frasco de 500ml

Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% INPM 

Frasco de 400ml ou maior
Poster A3 Poster 54cm x 74cm Adesivos

AC                  9.301              41.068                                  9.053                                 9.461                                          1.808                2.365                             2.010                                    8.803 
AL                27.207            106.728                                26.710                               27.567                                          5.775                6.891                             2.538                                  26.247 
AM                35.510            159.689                                34.328                               39.047                                          7.107                9.761                             4.030                                  35.911 
AP                  7.937              35.278                                  7.690                                 8.103                                          1.470                2.025                             1.028                                    7.447 
BA              154.531            604.607                              152.511                             129.625                                        27.870              32.406                           22.062                                124.265 
CE              119.581            482.175                              117.771                               94.108                                        19.461              23.526                           15.412                                  89.304 
ES                41.662            180.435                                40.645                               40.257                                          7.780              10.064                             4.288                                  37.558 
GO                60.356            242.408                                58.879                               67.143                                        13.469              16.786                             6.084                                  63.224 
MA                65.621            241.262                                64.981                               62.877                                        14.283              15.719                           12.280                                  61.180 
MG              236.260            915.943                              232.115                             222.380                                        46.289              55.595                           23.298                                211.383 
MS                34.378            139.269                                33.708                               31.417                                          6.349                7.854                             2.588                                  29.639 
MT                34.620            134.056                                34.216                               30.949                                          6.831                7.737                             3.272                                  29.879 
PA                90.106            345.758                                88.581                               87.288                                        18.398              21.821                           12.102                                  83.242 
PB                45.875            179.471                                45.139                               41.533                                          8.730              10.383                             4.312                                  39.580 
PE                89.994            366.764                                87.778                               98.349                                        19.609              24.587                             8.470                                  92.467 
PI                39.111            148.511                                38.582                               38.482                                          8.433                9.620                             7.956                                  37.079 
PR              117.855            479.187                              115.831                             106.454                                        22.069              26.613                           11.434                                101.084 
RJ              178.551            835.771                              170.896                             208.864                                        35.026              52.217                           15.390                                188.551 
RN                35.502            137.823                                35.064                               30.644                                          6.677                7.661                             3.622                                  29.482 
RO                19.592              78.645                                19.296                               15.450                                          3.199                3.862                             1.538                                  14.666 
RR                  5.687              25.932                                  5.457                                 6.861                                          1.198                1.715                                992                                    6.250 
RS              129.918            503.659                              128.051                             114.660                                        24.473              28.665                           18.232                                109.706 
SC                64.937            241.349                                64.066                               63.738                                        13.977              15.934                             7.804                                  61.425 
SE                27.420            104.286                                27.055                               22.591                                          4.828                5.647                             2.720                                  21.622 
SP              459.981         2.096.317                              443.088                             521.155                                        92.356            130.291                           31.728                                476.330 
TO                18.493              64.696                                18.493                               13.664                                          3.416                3.416                             1.762                                  13.664 

Total a 
distribuir

         2.149.986        8.891.087                          2.099.984                         2.132.667                                     420.881           533.161                        226.952                            1.999.988 

Total de 
doações 

recebidas**
         2.150.000        8.891.100                          2.100.000                         2.132.680                                     420.896           533.170                        226.952                            2.000.000 

Sobras*                      14                    13                                      16                                     13                                              15                      9                                  -                                           12 
* Devido aos restos das frações desprezados nos cálculos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
Com os ajustes realizados na minuta do edital (doc.

0754644), incluindo alterações no Termo de Referência (doc.
0754620), submeto o feito à deliberação da CPPE, posto se
tratar de matéria atinente às eleições.

Esclareço que a última alteração do TR decorreu de
ajustes demandados pela Assessoria Jurídica, conforme
registram os documentos (doc. 0754288, 0754624 e 0754648).

Em acréscimo, apresento a última lista de materias
que deverão ser destinados a este Regional divulgada pelo
TSE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2020, 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
0754857 e o código CRC B07BCC9B.

0006380-37.2020.6.02.8000 0754857v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
À SEALMOX,
 
De ordem do Ilmo. Sr. Diretor-Geral, encaminho o

presente processo para que se proceda às adequações necessáraias
quanto aos quantitativos, em virtude de doações do TSE, conforme
deliberou a CPPE na reunião que teve lugar na presente data, cuja
ata encontra-se em processo de elaboração e coleta de Assinaturas
(0758003).

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 08/09/2020, às 19:34, 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
0758286 e o código CRC A89B00D1.

0006380-37.2020.6.02.8000 0758286v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

ÚNICO - EPI'S - ELEIÇÕES/2020

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO TOTAL 
  ARP

   01

Máscara cirúrgica descartável confeccionada em
material Não Tecido para uso odonto-médico-
hospitalar, cujo elemento filtrante deve possuir
eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e
eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%.
As máscaras devem ser embaladas em sacos
plásticos, envelopes de papel ou potes rígidos,
individualmente. Devendo ser empacotadas em
caixas com 50 unidades, cada.

 

      UNIDADE

 

   

   
10.680

 

   02

Protetor facial, (Face Shield), com as seguintes
especificações: com visor de policarbonato incolor, 
transparência superior a 90%, composto por visor,
cinta, testeira 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

(i) Não podem manter saliências, extremidades
afiadas, ou algum tipo de defeito que possa causar
desconforto ou acidente ao usuário durante o uso;
(ii) Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim
de que o protetor facial permaneça estável durante
o tempo esperado de utilização; (iii) As faixas
utilizadas como principal meio de fixação devem ser
ajustáveis ou auto ajustáveis e ter, no mínimo, 10
mm de largura sobre qualquer parte que possa
estar em contato com o usuário; e (iv) o visor frontal
deve ser fabricado em material transparente e
possuir dimensões mínimas de espessura 0,5mm,

      UNIDADE   2.730

Anexo ÚNICO - EPI'S - ELEIÇÕES 2020 (0760433)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 180



largura 240 mm e altura 240mm. 

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

  03

Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade
com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e
a RDC Nº 350/2020, com as seguintes
especificações:

(i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi)
Composição: água deionizada, álcool etílico na
concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio
(ou emolientes equivalentes para evitar o
ressecamento da pele); (vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; e (vii) acondicionado em
frasco de 200 ml

    FRASCO 200ml   2.680

04

Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM,
500ml , tampa com gatilho borrifador/válvula spray,
com as seguintes especificações:

(i) Desinfetante hospitalar, (ii) Líquido incolor, límpido
e volátil com odor característico, (iii) Embalagem
plástica e tampa de rosca (ou em spray); (iv)
Embalagem deverá conter dados de identificação,
procedência, lote e validade; e (v) Apresentação em
Frascos de 500 ml, tampa com
gatilho borrifador/válvula spray (dispositivo que se
adapta ao bocal dos frascos de 500ml de álcool
etílico 70% inpm e que proporciona jatos com
dispersão do álcool para cobertura de superfícies e
objetos).

 FRASCO DE
500ml.    580

05

Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade
com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e
a RDC No 350/2020, com as seguintes
especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii)
Odor: característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi)
Composição: água deionizada, álcool etílico na
concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio
(ou emolientes equivalentes para evitar o
ressecamento da pele); (vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; (vii) acondicionado em frasco
com dosador que dispense 1,2 a 2 ml quando

 FRASCO DE
500ml  2.760
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acionado. Frasco de 500ml.

06
Rolo de papel toalha com, no mínimo, 120 toalhas
cada, do tipo comumente utilizado em cozinhas,
aprox. 20cmx22cm. Pacote com 2 rolos.

    UNIDADE  40.000

07 Caneta esferográfica de tinta de cor azul     UNIDADE  10.300

08

Fita adesiva para marcação de distanciamento social
na seção eleitoral, locais de votação e filas, conforme
as seguintes especificações:

1) Rolo de fita adesiva comum zebrada (amarela e
preta) de dimensões aproximadas de 48mm x 14m; 

 

     ROLO

 
  5.000

09
Posters papel couché liso fosco, impressos em tinta
colorida, em tamanho A3, com arte a ser fornecida
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), gramatura
120g

   UNIDADE   690

10
Posters papel couché liso fosco, impressos em tinta
colorida, em tamanho mínimo de 54cm x 74cm, com
arte a ser fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), gramatura 120g

   UNIDADE   260

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 05:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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
0760433 e o código CRC 8D2A68C6.

0006380-37.2020.6.02.8000 0760433v14
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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, assim
como aos colaboradores que irão prestar serviços durante as
Eleições 2020, conforme anexo único (0760433).
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 6 meses. A despesa não está prevista no
orçamento das Eleiçoes 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 por um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade
de maiores cuidados no combate à disseminação da doença por
contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de trabalho
aos agentes dessa Justiça especializada. 
 
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:
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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.
3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para
assegurar, com algum grau de confiança, que a empresa que será
contratada será capaz de fornecer os bens adquiridos.
 
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 atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
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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= (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 17/09/2020, às 05:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:43, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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
0764472 e o código CRC B669B893.

0006380-37.2020.6.02.8000 0764472v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue TR de evento 0764472 e ANEXO

ÚNICO 0760433, após efetuadas as diligências da CPPE, para
análise dessa unidade e posterior aprovação daquela
Comissão, inclusive.

Ressalte-se a necessidade posterior de alteração da
minuta de edital.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 05:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:43, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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
0764473 e o código CRC 63F5EF04.

0006380-37.2020.6.02.8000 0764473v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2020.
À AGE
 
Senhor Assessor.
 
Submeto o Termo de Referência ajustado pela

nidade gestora (doc. 0764472), e seu Anexo (doc. 0760433) à
deliberação da CPPE, no sentido de darmos sequência à
aquisição dos EPIs e EPCs residuais, necessários aos
trabalhos de coleta de votos.

Destaco que consta do TR que 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."

Os quantitativos foram dimensionados conforme
definido pela CPPE (doc. 0758003). Nesse aspecto, deve-se
observar que os itens 6 (rolo de papel toalha), 7 (canetas
esferográficas) e 8 (fita adesiva demarcadora) não constam da
lista de doações apresentada pelo TSE (vide doc. 0754855),
daí as quantidades apresentadas para registro e aquisição.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2020, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764529 e o código CRC A2E2B7FF.

0006380-37.2020.6.02.8000 0764529v1

Despacho GSAD 0764529         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 189



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
 
O presente processo foi encaminhado a esta Assessoria

com a finalidade de se submeter à CPPE  o TR ajustado pela unidade
gestora (doc. 0764472), e seu Anexo (doc. 0760433).

Ante o exposto,  de ordem do Ilmo. Sr Diretor-
Geral, envio o processo aos membros da CPPE para manifestação
sobre o TR no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dada a urgência que
o caso requer.

 
              NEY WILLER S. S. DA PALMA

          Analista Judiciário - AJ
              Membro da Comissão Permanente de Planejamento de

Eleições
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 23/09/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769592 e o código CRC 3E93FD3F.

0006380-37.2020.6.02.8000 0769592v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.

                                       Opinamos  pela aprovação do Termo de Referência em  em
análise.

 

                                                             Representante da Ouvidoria

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 23/09/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769654 e o código CRC 5FDEC9F0.

0006380-37.2020.6.02.8000 0769654v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho AGE (0769592), manifesto-me

pela aprovação do teor do Termo de Referência em análise, no trato
da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos
colaboradores que irão prestar serviços durante as Eleições 2020.

 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 23/09/2020, às 19:17, 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
0769668 e o código CRC A9C3DD20.

0006380-37.2020.6.02.8000 0769668v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Sr. Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho AGE 0769592, manifesto-me

pela aprovação do Termo de Referência apresentado no
evento 0764472, e seu anexo constante no evento 0760433.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO,
Assessor-Chefe, em 23/09/2020, às 19:31, 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
0769672 e o código CRC 5D1EC229.

0006380-37.2020.6.02.8000 0769672v1

Despacho AC 0769672         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 193



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Opinamos pela aprovação do Termo de Referência

em análise.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/09/2020, às 19:18, 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
0769681 e o código CRC D7B11FFC.

0006380-37.2020.6.02.8000 0769681v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Av. João Fernandes Vieira, 495 - Bairro Centro - CEP 57250-000 - Campo Alegre - AL

 

DESPACHO

Campo Alegre, 23 de setembro de 2020.
Sr. Diretor-Geral,
Em atenção ao Despacho AGE 0769592, manifesto-me pela
aprovação do Termo de Referência (doc. 0764472) e respectivo anexo
(0760433).
Respeitosamente,
José Sali Soares
Representante dos cartórios eleitorais do interior

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
23/09/2020, às 20:14, 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
0769721 e o código CRC 95506E5A.

0006380-37.2020.6.02.8000 0769721v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.

Sr. Diretor-Geral,

 

Em atenção ao Despacho AGE 0769592, manifesto-me pela aprovação do Termo de
Referência apresentado no evento 0764472, e seu anexo constante no
evento 0760433.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/09/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770021 e o código CRC ED0029A9.

0006380-37.2020.6.02.8000 0770021v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.

Sr. Diretor-Geral,

 

Em atenção ao Despacho AGE 0769592, manifesto-me pela aprovação do Termo de
Referência apresentado no evento 0764472, e seu anexo constante no
evento 0760433.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 24/09/2020, às 13:52, 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
0770052 e o código CRC E414D893.

0006380-37.2020.6.02.8000 0770052v1

Despacho ACS 0770052         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 197



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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À Assessoria de Gestão Estratégica
 
Sr. Assessor,
 
Em atenção aos Despachos AGE 0769592 manifesto pela

aprovação do Termo de Referência 0764472, que visa a aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual.

 
Respeitosamente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
Membro da Comissão Permanente de Planejamento de

Eleições

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 24/09/2020, às 14:45, 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
0770146 e o código CRC B49B8A84.

0006380-37.2020.6.02.8000 0770146v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Manifesto-me pela aprovação do termo de

referência.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/09/2020, às 14:51, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770161 e o código CRC 54A34D27.

0006380-37.2020.6.02.8000 0770161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho AGE 0769592, aprovo o

Termo de Referência reportado em nosso Despacho 0764529.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, 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
0770199 e o código CRC E1B6164A.

0006380-37.2020.6.02.8000 0770199v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.

Ilmo. Sr. Diretor-Geral,

Em atenção ao Despacho AGE 0769592, manifesto-me pela aprovação do Termo de
Referência (doc. 0764472) e respectivo anexo (0760433).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 25/09/2020, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770886 e o código CRC 6F1C2157.

0006380-37.2020.6.02.8000 0770886v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

RELATÓRIO

 
À SAD,
 
Tendo em vista a manifestação nos autos dos membros da

CPPE
(0771065, 0770199, 0770161, 0770146, 0770052, 0770021, 0769721, 0769721, 0766688, 0769654)
resta aprovado o Termo de Referência (doc. 0764472), e seu Anexo
(doc. 0760433).

De ordem do Ilmo. Sr. Diretor-Geral, encaminho à SAD
para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 25/09/2020, às 11:14, 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
0771065 e o código CRC 7660E633.

0006380-37.2020.6.02.8000 0771065v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À Secretaria de Administração para as providências

de sua competência, tendo em vista a aprovação do Termo de
Referência 0764472, objetivando à aquisição de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores
que irão prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme
anexo único (0760433).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/09/2020, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771301 e o código CRC 1A360A55.

0006380-37.2020.6.02.8000 0771301v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Retornem os autos à SLC para ajustar a minuta do

edital de acordo com o TR ajustado (doc. 0764472) e
respectivo anexo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2020, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771384 e o código CRC FC779CC5.

0006380-37.2020.6.02.8000 0771384v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta  

 

PROCESSO Nº: 0006380-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de agosto de 2020 

                    Horário Abertura: xx 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 
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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; 

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 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0772924)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 215



 
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. 

10.10.3. Qualificação técnica: 

a) 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. 

a.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. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0772924)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 228



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 xxx de 2020. 
 

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

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão 

prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0760433). 

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 6 meses. A despesa não está prevista no orçamento das 

Eleiçoes 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 por um 

vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no combate à 

disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de 

trabalho aos agentes dessa Justiça especializada.  

  

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 
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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. 

3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com 

algum grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer os 

bens adquiridos. 

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 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. 

  

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. 
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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 

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.  
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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 17/09/2020, às 05:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica 
descartável 
confeccionada em 
material Não Tecido 
para uso odonto-
médico-hospitalar, cujo 
elemento filtrante deve 
possuir eficiência de 
filtragem de partículas 
(EFP) > 98% e 
eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 
95%. As máscaras 
devem ser embaladas 
em sacos plásticos, 
envelopes de papel ou 
potes rígidos, 
individualmente. 
Devendo ser 
empacotadas em 
caixas com 50 
unidades, cada. 

  

UNIDADE 

  

10.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 0,84 
 
 

   02 

Protetor facial, (Face 
Shield), com as 
seguintes 
especificações: com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira 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 

UNIDADE 2.730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 19,44 
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(i) Não podem manter 
saliências, 
extremidades afiadas, 
ou algum tipo de 
defeito que possa 
causar desconforto ou 
acidente ao usuário 
durante o uso; (ii) Deve 
ser facilitada a 
adequação ao usuário, 
a fim de que o protetor 
facial permaneça 
estável durante o 
tempo esperado de 
utilização; (iii) As faixas 
utilizadas como 
principal meio de 
fixação devem ser 
ajustáveis ou auto 
ajustáveis e ter, no 
mínimo, 10 mm de 
largura sobre qualquer 
parte que possa estar 
em contato com o 
usuário; e (iv) o visor 
frontal deve ser 
fabricado em material 
transparente e possuir 
dimensões mínimas de 
espessura 0,5mm, 
largura 240 mm e 
altura 240mm.  

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

  03 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC Nº 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Aspecto: gel; (ii) 
Cor: incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 

Frasco 200 ml    2.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 9,00 
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Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; e (vii) 
acondicionado em 
frasco de 200 ml 

  

   04 

Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM, 500ml , tampa 
com gatilho 
borrifador/válvula 
spray, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Desinfetante 
hospitalar, (ii) Líquido 
incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa de rosca (ou em 
spray); (iv) Embalagem 
deverá conter dados 
de identificação, 
procedência, lote e 
validade; e (v) 
Apresentação em 
Frascos de 
500 ml, tampa com 
gatilho borrifador/válvu
la spray (dispositivo 
que se adapta ao bocal 
dos frascos de 500ml 
de álcool etílico 70% 
inpm e que 
proporciona jatos com 
dispersão do álcool 
para cobertura de 
superfícies e objetos). 
 

FRASCO 500 ML   580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 8,55  

5 
Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 

FRASCO DE 500 
ML 

2.760 

 
R$ 38,18 
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Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC No 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: (i) 
Aspecto: gel; (ii) Cor: 
incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 
Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; (vii) 
acondicionado em 
frasco com dosador 
que dispense 1,2 a 2 
ml quando acionado. 
Frasco de 500ml. 

6 

Rolo de papel toalha 
com, no mínimo, 120 
toalhas cada, do tipo 
comumente utilizado 
em cozinhas, aprox. 
20cmx22cm. Pacote 
com 2 rolos. 

UNIDADE 40.000 

 
 
 
 
R$ 7,37 

7 
Caneta esferográfica 
de tinta de cor azul 

UNIDADE 10.300 
 
R$ 1,28 

8 

Fita adesiva para 
marcação de 
distanciamento social 
na seção eleitoral, 
locais de votação e 
filas, conforme as 
seguintes 
especificações: 

1) Rolo de fita adesiva 
comum zebrada 
(amarela e preta) de 
dimensões 

ROLO 5.000 

 
 
 
 
 
R$ 18,50 
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aproximadas de 48mm 
x 14m;  

  

 

9 

 
Posters papel couché 
liso fosco, impressos 
em tinta colorida, em 
tamanho A3, com arte 
a ser fornecida pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 
gramatura 120g 

 

UNIDADE 690 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 1,38 
 

10 

Posters papel couché 
liso fosco, impressos 
em tinta colorida, em 
tamanho mínimo de 
54cm x 74cm, com 
arte a ser fornecida 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 
gramatura 120g 

UNIDADE 260 

 
 
 
 
 
R$ 5,74 

  

 
 

 

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

Seção, em 17/09/2020, às 05:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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 0006380-37.2020.6.02.8000 
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, 28 de setembro de 2020.
À COMAP,
Com minuta de edital ajustada.
Ressalto a conveniência  de avaliar junto a unidade

competente a necessidade de reavaliação de valor estimado
para a contratação, tendo em vista a alteração nas
especificações de alguns itens.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/09/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772926 e o código CRC DA028EAC.

0006380-37.2020.6.02.8000 0772926v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
 
 
Diante do Despacho SLC 0772926, encaminho os

presentes autos à SEIC para as providências que se fizerem
necessárias.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/09/2020, 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
0773026 e o código CRC 00E4FE46.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Relatór io gerado no dia 28/09/2020 16:37:47  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0006380-37.2020.6.02.8000 - EPIS COMISSÃO ELEIÇÕES 2020.

Pesquisa realizada entre 25/08/2020 16:00:58 e 28/09/2020 16:35:26

Item 1: Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 10.680 R$ 0,84 (un) R$ 8.971,20

Item 2: Protetor facial, (Face Shield)

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 2.730 R$ 19,44 (un) R$ 53.071,20

Item 3: Álcool Etílico em Gel 70% INPM 200ML

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 2.680 R$ 16,53 (un) R$ 44.300,40

Item 4: Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM 500ml

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

6 580 R$ 5,24 (un) R$ 3.039,20

Item 5: Álcool Etílico em Gel 70% INPM FRASCO DOSADOR 500ml

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

18 2.760 R$ 16,81 (un) R$ 46.395,60

Item 6: Rolo de papel toalha

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

12 40.000 R$ 7,37 (un) R$ 294.800,00

Item 7: Caneta esferográfica de tinta de cor azul

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

3 10.300 R$ 1,28 (un) R$ 13.184,00

1 / 25 
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Item 1: Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,63

Órgão: CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE / (1) CONSORCIO
INTERGESTORES PARANA SAUDE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE COM
ENTREGAS PARCELADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA AOS
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO ESTADO DO PARANÁ. VALOR MÁXIMO
ADMISSÍVEL R$ 1.162.200,00.

Descrição: MASCARA CIRURGICA - Máscara cirúrgica descartável tripla camada, com
filtro bacteriológico superior a 95%, confeccionada em não tecido, com
gramatura mínima de 30, com elástico para fixação nas orelhas, com pregas
horizontais, clip nasal, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente.
Embalagem com até 100 unidades. Embalagem contendo data de fabricação,
validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa. Produto e
embalagem devem estar de acordo com normas e resoluções vigentes.

Data: 22/07/2020 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : SIM

Identif icação: NºLicitação:823358

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/08/2020 13:47

Homologação: 04/08/2020 13:47

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 750.000

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.396.733/0001-36
* VENCEDOR *

MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI R$ 0,63

Item 8: Rolo de fita adesiva comum zebrada

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

19 5.000 R$ 18,50 (un) R$ 92.500,00

Item 9: Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

2 690 R$ 1,38 (un) R$ 952,20

Item 10: Posters impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x 74cm.

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

2 260 R$ 5,74 (un) R$ 1.492,40

Valor Global:  R$ 558.706,20

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 0,84 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,84

Quantidade Descrição Observação

10.680 Unidades Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não Tecido para uso odonto-médico-hospitalar, cujo elemento filt
rante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. As 
máscaras devem ser embaladas em sacos plásticos, envelopes de papel ou potes rígidos, individualmente. Devendo ser e
mpacotadas em caixas com 50 unidades, cada.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MARCA/MODELO: DOCTOR SHOP/TRIPLA ANVISA N°8.09.376-3Máscara cirúrgica descartável tripla camada, com filtro bacteriológico superior a 95
%, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal, hipoalergênica, atóxic
a, inodora, maleável e resistente. Embalagem com até 100 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência e Registro n
a Anvisa. Produto e embalagem devem estar de acordo com normas e resoluções vigentes. Quantidade: 750.000 unidades.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV GUAIRA, 554 LETICIA (44) 3123-8724 licitacao@maringahospitalar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,71

Órgão: MUNICIPIO DE ARCOVERDE / (3) ARCOVERDE PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EPIS (Equipamento
de Proteção Individual, destinados ao Hospital de Campanha e Unidades de
Saúde para o tratamento de pacientes no combate ao Covid 19, e EPIS para
atender necessidades da Secretaria de Assistência Social e Programas Sociais
vinculados a mesma, no combate a Pandemia Covid 19, por um período de 06
(seis) meses, Decreto nº 242/2020 da Prefeitura Municipal de Arcoverde.

Descrição: MASCARA CIRURGICA - MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS,
TIPO NÃO TECIDO, COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M², COM
EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO
PARA AJUSTE NASAL (CLIP), COMPRIMENTO 14 CM, FIXADO NO CORPO DA
MÁSCARA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA
FIXAÇÃO, MODELO RETANGULAR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA

Data: 10/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:822461

Lote/Item: 6/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/07/2020 11:34

Homologação: 24/07/2020 11:34

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 74.000

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.036.879/0001-27
* VENCEDOR *

SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA R$ 0,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  74.000 und MÁSCARA CIRÚRGICA. TRIPLA CAMADA EM SMS, TIPO NÃO TECIDO, COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M², COM EFICIÊN
CIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL (CLIP), COMPRIMENTO 14 CM, FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, CO
M ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, MODELO RETANGULAR, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA. EMBALAGEM COM DA
DOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. Marca Supreme. Modelo MASC01. Procedência Nacional. Fabricante Supreme.                                    

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

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,19

Órgão: MUNICIPIO DE SOBRADINHO / (1) LICITAÇÕES

Objeto: Seleção das melhores Propostas de Preço para Registro, com limite máximo de
valor, visando a aquisição de álcool, luvas e máscaras destinados a utilização
no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Novo Coronavírus (COVID19).

Descrição: MASCARA CIRURGICA - MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA, COM ELÁSTICO,
DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, COR BRANCA E CLIPE PARA AJUSTE NASAL.

Data: 15/06/2020 10:30

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:818628

Lote/Item: 7/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/07/2020 16:05

Homologação: 16/07/2020 16:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10.000

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.430.460/0001-24
* VENCEDOR *

CONFECCOES L.C. - EIRELI R$ 1,19
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  1 MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, COR BRANCA E CLIPE PARA AJUSTE NASAL. 10000Validade
 da Proposta 90 diasMarca PropriaFabricação PropriaModelo Proprio                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Jandaia do Sul ROD BR. 376, QUADRA 05, LOTE 07., S/N (43) 3432-3669 mariooliveira042@hotmail.com

Item 2: Protetor facial, (Face Shield)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00

Órgão: defensoria publica do estado do amapa

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (máscaras modelo protetor face shield).

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/
VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL

Data: 14/08/2020 17:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:927560

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/08/2020 10:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.707.692/0001-24
* VENCEDOR *

MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 R$ 20,00

Marca: SmartPrinter                                            
Fabricante:  SmartPrinter                                            
Modelo :  Higia 
Descrição:  Protetor facial, material: PETG 0,5 milímetros, cor: incolor FIXA , material coroa: polímero polipropileno, características adicionais: coroa com elástic
o com ajuste de regulagem.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Passo Fundo RUA MOROM, 1356 (54) 8419-9727 mateusgoetz@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA/MG Data: 13/08/2020 08:00

Preço Estimado: R$ 19,44 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 19,44

Quantidade Descrição Observação

2.730 Unidades Protetor facial, (Face Shield), com as seguintes especificações: com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 9
0%, composto por visor, cinta, testeira e elástico ajustável ao redor da cabeça, reutilizável, proteção completa para olhos e rost
o contra agentes infecciosos. EPI de dupla proteção. material atóxico, inodoro e insípido. Resistência Química: Graxas, óleos, 
produtos químicos, solventes, ácidos e soluções aquosas (i) Não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou algum ti
po de defeito que possa causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso; (ii) Deve ser facilitada a adequação ao usu
ário, a fim de que o protetor facial permaneça estável durante o tempo esperado de utilização; (iii) As faixas utilizadas como pr
incipal meio de fixação devem ser ajustáveis ou auto ajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer parte que 
possa estar em contato com o usuário; e (iv) o visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir dimensões 
mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm. Registro na ANVISA. Produto deve atender às especificaçõe
s previstas pela resolução RDC 365 de 23/03/2020.
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Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material hospitalar e epi,
destinados a prevenção contra o covid-19 no município.

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

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:985097

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/09/2020 12:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.581.117/0001-90
* VENCEDOR *

EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 18,99

Marca: Sul acrilicos                                            
Fabricante:  Sul acrilicos                                            
Modelo :  Protetor 
Descrição:  Protetor facial, material: policarbonato, cor: incolor, comprimento: 200mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e arti
culada, tipo fixação: cameira regulável por catraca. Produto Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA)             
                       

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DILGAI CHITTOLINA PARENTI, 227 (54) 9631-7301 micheleandreia01@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,33

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para atender as
necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e meio ambiente e seus
setores, através do sistema registro de preços.

Descrição: PROTETOR FACIAL - Protetor facial com carneira de plástico ajustável, visor
transparente incolor com cerca de 195mm de largura e 200mm de altura preso
a coroa por meio de rebites metálicos

Data: 05/08/2020 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:982020 / UASG:984223

Lote/Item: /27

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/09/2020 15:41

Homologação: 09/09/2020 15:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.320.823/0001-22
* VENCEDOR *

EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

R$ 19,33

Marca: U.M.PCA-33787                                            
Fabricante:  U.M.PCA-33787                                            
Modelo :  CA-33787 
Descrição:  Protetor facial com carneira de plástico ajustável, visor transparente incolor com cerca de 195 mm de largura e 200 mm de altura preso a coroa por
 meio de rebites metálicos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI, 264 (41) 3287-8211 contato@extincom.com.br

Item 3: Álcool Etílico em Gel 70% INPM 200ML

Preço Estimado: R$ 16,53 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 16,53
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,70

Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 17/09/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:985919

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/09/2020 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.561.135/0001-78
* VENCEDOR *

MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 22,70

Marca: TUPI                                            
Fabricante:  TUPI                                            
Modelo :  FRASCO 500,00 ML 
Descrição:  -ALCOOL EM GEL 70%, FRASCO DE 500 GRAMAS. DECLARO ESTAR CIENTE DE TODAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL PRAZO ENTREGA, CONTRATO ETC..
.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RJ Mesquita R MAGALHAES PINTO, 91 Rosilene Victorio Santos (21) 2667-2244 atendimento@grupomhs.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,70

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de São Paulo

Objeto: Aquisição de consumíveis para os laboratórios de pós-graduação da
UNIFESP/SJC.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

CatMat: 269943 - ÁLCOOL ETÍLICO , TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 14/09/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:882020 / UASG:153031

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/09/2020 09:52

Homologação: 15/09/2020 16:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.559.782/0001-45
* VENCEDOR *

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO R$ 15,70

Marca: Bell Plus                                            
Fabricante:  Bell Plus Ind. e Com. de Cosméticos Ltda.                                            
Modelo :  Caixa c/ 08 unidades 
Descrição:  ALCOOL EM GEL A 70% - GLICERINADO – Apresentação: Frasco com 500 ml com Válvula Pump – Características adicionais: Sem Perfume – Transl
ucido – Composição: Conforme FISP e Boletim técnico – Aplicação / Uso: Higienização das mãos – Prazo de validade do produto: 24 meses após a data de fab
ricação – Produto registrado na ANVISA – Origem do Produto e do Fabricante: Nacional – Embalagem do produto: Caixa com 08 (oito) unidades.                          
          

Quantidade Descrição Observação

2.680 Frascos Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC Nº 350/2020, 
com as seguintes especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) Densida
de a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi) Composição: água deionizada, álcool etílico na concentração de 70% inpm, glicerin
a, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio (ou emolientes equivalentes para evitar o ressecamento d
a pele); (vi) Indicação: para antissepsia das mãos; e (vii) acondicionado em frasco de, no mínimo, 200 ml

200ML
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR São José dos Pinhais RUA JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA, 440 (41) 3588-1086 vendasafp@afpembalagens.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,20

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal Rural da Amazônia

Objeto: Aquisição de material de consumo emergencial para a DSQV, localizado no
Campus da UFRA em Belém, para subsidiar ações de enfrentamento em todos
os campi desta universidade, em decorrência da emergência de saúde pública
ocasionada pela doença COVID-19 para um período de 6 (seis) meses..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA
DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
GEL, CONCENTRAÇÃO 70%

CatMat: 429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO
HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%

Data: 28/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:153034

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/09/2020 17:04

Homologação: 21/09/2020 17:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.579.052/0001-31
* VENCEDOR *

EDER JUNIOR G. LOPES R$ 11,20

Marca: CINORD                                            
Fabricante:  CINORD                                            
Modelo :  ALCOOL EM GEL 
Descrição:  Alcool em gel 70% Antisséptico - 500 ml com embalagem em pet e frasco com válvula pumb (dosador tipo bico de pato)                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROD ARTUR BERNARDES, 5 THIAGO (91) 3258-6292 rcl.comercial@hotmail.com

Item 4: Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM 500ml

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,88

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza
visando atender as unidades socioeducativas do Estado de Rondônia...

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL - Álcool em Gel 70%
(setenta por cento) gel antisséptico 500ml Aprovado pela ANVISA

Data: 20/07/2020 09:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:3372020 / UASG:925373

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/08/2020 14:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 920

Preço Estimado: R$ 5,24 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 5,24

Quantidade Descrição Observação

580 Frascos Álcool Etílico Hidratado Desinfetante 70% INPM, com as seguintes especificações: (i) Desinfetante hospitalar, (ii) Líquido incolor, 
límpido e volátil com odor característico, (iii) Embalagem plástica e tampa de rosca (ou em spray); (iv) Embalagem deverá conter
dados de identificação, procedência, lote e validade; e (v) Apresentação em Frascos de 1 litro. Caso a apresentação seja em tam
pa de rosca (e não em spray), deverá ser fornecido também um gatilho para borrifador (dispositivo que se adapta ao bocal dos fr
ascos de 1 litro de álcool etílico 70% inpm e que proporciona jatos com dispersão do álcool para cobertura de superfícies e objet
os) em idêntica quantidade.

500ml
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Unidade: Litro

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.475.985/0001-37
* VENCEDOR *

COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA R$ 5,88

Marca: MEGAQUIMICA                                            
Fabricante:  MEGAQUIMICA                                            
Modelo :  MEGAQUIMICA 
Descrição:  Álcool em Gel 70% (setenta por cento) gel antisséptico 500ml Aprovado pela ANVISA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Jaru AV DOM PEDRO I, 2678 (69) 3521-5181 covan-@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,39

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e
EPI'S (máscara, álcool em gel, luvas, etc...), para atender aos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, conforme
especificações e condições constantes deste Termo de Referência..

Descrição: ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL - ALCOOL LÍQUIDO 70% - ÁLCOOL
ETÍLICO HIDRATADO 70% acondicionado em frasco plástico resistente
descartável, lacrado, que permite a visualização do conteúdo, apresentar cheiro
característico, embalagem contendo identificação, data de fabricação e
validade, lote, registro no ms-svs de 23/10/1996, tenha aprovação do inmetro.
serão aceitas embalagens de acondicionamento de várias litragens (500ml, 1l,
5l), desde que a quantidade total de litros seja respeitada.

Data: 17/07/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:4202020 / UASG:925373

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/07/2020 17:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120.301

Unidade: Litro

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.758.599/0001-49
* VENCEDOR *

MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI R$ 4,39

Marca: VIC PHARMA                                            
Fabricante:  VIC PHARMA                                            
Modelo :  VIC PHARMA 
Descrição:  ALCOOL LÍQUIDO 70% - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% acondicionado em frasco plástico resistente descartável, lacrado, que permite a visualiza
ção do conteúdo, apresentar cheiro característico, embalagem contendo identificação, data de fabricação e validade, lote, registro no ms-svs de 23/10/1996, ten
ha aprovação do inmetro. serão aceitas embalagens de acondicionamento de várias litragens (500ml, 1l, 5l), desde que a quantidade total de litros seja respeita
da. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias. PRAZO DE ENTREGA: 5 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da No
ta de Empenho ou assinatura do contrato. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de cada órgão participante, que será passado no momento do empenho, na cidad
e de Porto Velho – RO, no horário das 7:30 às 13:30 horas. DA GARANTIA: Mínimo 12 (doze) meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho RUA TABAJARA, 2544 Fabíola Esteves da Rocha (69) 3211-7717 medicaldaamazonialtda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,70

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e
EPI'S (máscara, álcool em gel, luvas, etc...), para atender aos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, conforme
especificações e condições constantes deste Termo de Referência..

Descrição: ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL - ALCOOL EM GEL 70% - ÁLCOOL
ETÍLICO HIDRATADO espessante, neutralizante, emoliente, desnaturante e
água. gel incolor, límpido e livre de sedimentos, amargo, repugnante
,característico de álcool, contendo identificação, data de fabricação e validade,
lote, registro no ms-svs, tenha aprovação do inmetro. serão aceitas embalagens
de acondicionamento de várias litragens (500ml, 1l, 5l), desde que a quantidade
total de litros seja respeitada.

Data: 17/07/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:4202020 / UASG:925373

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/08/2020 13:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 337.124

Unidade: Litro

U F : RO
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.605.544/0001-82
* VENCEDOR *

ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI R$ 5,70

Marca: TOUCH                                            
Fabricante:  ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA                                            
Modelo :  TOUCH 
Descrição:  ALCOOL EM GEL 70% - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO espessante, neutralizante, emoliente, desnaturante e água. gel incolor, límpido e livre de sedim
entos, amargo, repugnante ,característico de álcool, contendo identificação, data de fabricação e validade, lote, registro no ms-svs, tenha aprovação do inmetro. s
erão aceitas embalagens de acondicionamento de várias litragens (500ml, 1l, 5l), desde que a quantidade total de litros seja respeitada.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV JOSE DINIZ E SILVA, 440 (31) 2515-4444 apoio@exitumempresarial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização (ND: 339030.22).

Descrição: BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL - Álcool 70%. alcool etílico
hidratado líquido 70%, 1 Litro. Recomendado para uso hospitalar e farmacêutico
(desinfetante hospitalar bactericida para superfícies fixas). Padrão ARCHOTE ou
superior..

CatMat: 55131 - BALDE DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL , BALDE DE
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NOME

Data: 05/05/2020 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:158122

Lote/Item: /146

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/05/2020 14:45

Homologação: 15/05/2020 17:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.272

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.767.486/0001-68
* VENCEDOR *

R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO R$ 6,25

Marca: SANITALL                                            
Fabricante:  SANITALL                                            
Modelo :  BALDE DE ARMANEZAMENTO 
Descrição:  Álcool 70%. alcool etílico hidratado líquido 70%, 1 Litro. Recomendado para uso hospitalar e farmacêutico (desinfetante hospitalar bactericida para 
superfícies fixas). Padrão ARCHOTE ou superior..                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CAICARA, 93 (31) 3152-7488 claudiolanza.mabc@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,90

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE SANTO / (1) MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Objeto: aquisição de álcool gel e máscaras de tecido que serão utilizados em ações de
prevenção ao COVID 19, em atendimento a solicitação da Secretaria municipal
de Saúde

Descrição: ALCOOL GEL ANTISEPTICO 70% 500ML - ÁLCOOL GEL 70%, INDICADO
PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA
DE 500 ML COM DISPENSER DE PRESSÃO ACOPLADO. O PRODUTO DEVE
SER PRODUZIDO POR EMPRESA QUE DETENHA AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) PARA ESTA CLASSE DE PRODUTOS E
INDICAR O NÚMERO DA AFE NA ROTULAGEM. O PRODUTO DEVE CONTER
REGISTRO ANVISA CONFORME RDC N° 7/2015 E, ALÉM DISSO, DEVE
POSSUIR EFICÁCIA COMPROVADA (EMBALAGEM DE 500 ML)

Data: 28/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:830304

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/09/2020 12:55

Homologação: 21/09/2020 12:55

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 15.000

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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10.398.142/0001-02
* VENCEDOR *

OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 4,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  1 ÁLCOOL GEL 70%, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML COM DISPENSER DE P
RESSÃO ACOPLADO. O PRODUTO DEVE SER PRODUZIDO POR EMPRESA QUE DETENHA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) PARA ESTA C
LASSE DE PRODUTOS E INDICAR O NÚMERO DA AFE NA ROTULAGEM. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO ANVISA CONFORME RDC N° 7/2015 E, ALÉM DIS
SO, DEVE POSSUIR EFICÁCIA COMPROVADA (EMBALAGEM DE 500 ML) 15000 ALCOOL GEL ANTISEPTICO 70% 500ML MARCA- HARUS                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Lauro de Freitas PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, 297 (71) 3321-2087/ (71) 3013-0003 maqlasercopiadora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,29

Órgão: MUNICIPIO DE GUANAMBI / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA
GARANTIR O COMBATE À DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, E A PROTEÇÃO DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
GUANAMBI-BA. CONFORME PORTARIA Nº.369, DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO
GOVERNO FEDERAL.

Descrição: ALCOOL GEL ANTISEPTICO 70% 500ML - Álcool etílico limpeza de
ambientes, tipo:etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração:
70% (Frasco 500 ml)

Data: 20/07/2020 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:821959

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/08/2020 07:58

Homologação: 26/08/2020 07:58

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1.000

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.104.318/0001-60
* VENCEDOR *

KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES R$ 4,29

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70% (Frasco 500 ml)                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R RAUL SOARES, 260 (38) 9914-3830 aquinocontabilidade2019@hotmail.com

Item 5: Álcool Etílico em Gel 70% INPM FRASCO DOSADOR 500ml

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 18,37

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA Data: 10/08/2020 08:38

Preço Estimado: R$ 16,81 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 16,81

Quantidade Descrição Observação

2.760 Frascos Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC No 350/2020, 
com as seguintes especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) Densida
de a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi) Composição: água deionizada, álcool etílico na concentração de 70% inpm, glicerin
a, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio (ou emolientes equivalentes para evitar o ressecamento d
a pele); (vi) Indicação: para antissepsia das mãos; (vii) acondicionado em frasco com dosador que dispense 1,2 a 2 ml quando 
acionado. Frasco de 500ml

500ml
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Objeto: Formação de Registro de Preços visando à eventual aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI s) para atender a necessidade das
Secretarias Municipais de Realeza..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL EM GEL 70%.
GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação
antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das mãos. Embalagem de
500ml com bico dosador (válvula pump).

CatMat: 150371 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL , ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:542020 / UASG:987805

Lote/Item: 6/29

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2020 14:36

Homologação: 13/08/2020 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Litro

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

22.343.176/0001-89 ROSANGELA CENTENARO R$ 17,99

Marca: DONE/PROCLEAN                                            
Fabricante:  DONE/PROCLEAN                                            
Modelo :  500ML 
Descrição:  ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Realeza AVENIDA BRUNO ZUTTION, 3405 (46) 9913-5390

29.228.030/0001-31 GALEGOS IMPORTADORA LTDA R$ 18,40

Marca: pharma                                            
Fabricante:  pharma                                            
Modelo :  pharma 
Descrição:  29-ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação anti
sséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SOLANGE BIBAS, 58 (11) 5968-8196 rodrigo.martins.rodriguez@gmail.com

24.402.903/0001-67 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI R$ 18,43

Marca: ALPS                                            
Fabricante:  ALPS                                            
Modelo :  500ML 
Descrição:  ALCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DESEMBARGADOR ERNANI GUARITA CARTAXO, 303 Ana Paula (42) 3304-2264 nacionalsafety@gmail.com

18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 18,43

Marca: HENLAU                                            
Fabricante:  HENLAU                                            
Modelo :  HENLAU 
Descrição:  ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Barão de Cotegipe R JOSE BONIFACIO, 265 Cleiton Cesar Longo (54) 3523-2014 vendasmastersul@hotmail.com

20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI R$ 18,43

Marca: ASSEPTGEL                                            
Fabricante:  ASSEPTGEL                                            
Modelo :  ÀLCOOL/ GEL 
Descrição:  ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58 CAMILA (11) 3549-2419 mfgerenciamento@mfgerenciamento.com.br

35.830.997/0001-91 SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 18,43

Marca: LORO                                            
Fabricante:  LORO                                            
Modelo :  70% 
Descrição:  ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Porto Belo AVENIDA HIRONILDO CONCEICAO DOS SANTOS, 1284 (47) 3369-8556 societario@eticacont.com.br

11.372.104/0001-43
* VENCEDOR *

D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI R$ 18,43

Marca: MEGA                                            
Fabricante:  MEGA QUIMICA                                            
Modelo :  GEL 70% 
Descrição:  ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump). ANVISA : 25351.043928/2011-79 - FAB: MEGA QUIMICA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ São João de Meriti R LUIZ ALVES CAVALCANTI, 689 (21) 3757-7369 dedcomercial@gmail.com

20.138.626/0001-76 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

R$ 18,43

Marca: ADDITI                                            
Fabricante:  ADDITI                                            
Modelo :  ADDITI 
Descrição:  ÁLCOOL EM GEL 70%. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das 
mãos. Embalagem de 500ml com bico dosador (válvula pump).                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA JOAQUIM TAVORA, 2983 (45) 3306-3708 pharmed2015@bol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais R$ 15,24

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (53) CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
REGIONAL

Objeto: Aquisição de 20.000 (vinte mil) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)KIT
FEIRANTE composto de 01 Avental, 01 Gorro, 05 Máscaras, 01 Sacola e 01 pote
de 500 ml de alcool a 70% em gel, para distribuição a agricultores familiares
que comercializam seus produtos em feiras livres, feira agroecológicas ou
feiras orgânicas, como medida de enfrentamento à disseminação do Novo
Coronavirus (COVID-19), na Bahia.

Descrição: ALCOOL EM GEL - Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000
unidades)Álcool etílico em gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para
assepsia das mãos. Embalagem: frasco plástico de 500g, com válvula pump. O
produto deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes
informações impressas exclusivamente pelo fabricante: nome e CNPJ do
fabricante, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote,
composição, peso, endereço e telefone de contato, registro do responsável
técnico, modo de usar e precauções no uso do produto. As informações
contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visiveis a olho nu e em cor
contrastante com a cor da embalagem. Normas vigentes e registro nos órgãos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto,
nçao deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência,
a data de fabricação informada, atender a(s) resolução (ões) e portaria (s)
vigente (s) ANVISA e INMETRO.CONFORME DESCRITO EM EDITAL.

Data: 12/05/2020 08:45

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:814260

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/06/2020 12:14

Homologação: 01/06/2020 12:14

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20.000

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.543.569/0001-36
* VENCEDOR *

AR SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 12,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ALCOOL: MARCA: Asseptexpress                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
1A AVENIDA BEIRA MAR, 254 (71) 3342-7139 / (71) 3497-9055 / (71) 3497-9055 faleconosco.cpa@gmail.com

RESECO EXPORTACAO IMPORTACAO SERVICOS E COMERCIO E R$ 13,20

12 / 25 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0773135)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 262



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000 unidades) Álcool etílico em gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para assepsia das mãos. Em
balagem: frasco plástico de 500g, com válvula pump. O produto deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações impressas exclusiv
amente pelo fabricante: nome e CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de 
contato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produto. As informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visiveis a 
olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. Normas vigentes e registro nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado 
para o produto, nçao deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação informada, atender a(s) resolução (ões) e po
rtaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO. CONFORME DESCRITO EM EDITAL.MARCA:ATS COLOR DO BRASIL.DECLARAMOS QUE ACEITAMOS A TODAS AS EXIGÊ
NCIAS DO EDITAL.                                    

Endereço:
,

LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI R$ 13,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Aquisição de 20.000 (vinte mil) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)KIT FEIRANTE composto de 01 Avental, 01 Gorro, 05 Máscaras, 01 Sacol
a e 01 pote de 500 ml de alcool a 70% em gel, para distribuição a agricultores familiares que comercializam seus produtos em feiras livres, feira agroecológicas 
ou feiras orgânicas, como medida de enfrentamento à disseminação do Novo Coronavirus (COVID-19), na Bahia. Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000 
unidades) Álcool etílico em gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para assepsia das mãos. Embalagem: frasco plástico de 500g, com válvula pump. O pro
duto deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações impressas exclusivamente pelo fabricante: nome e CNPJ do fabricante, nome 
do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de contato, registro do responsável técnico, modo de usar e pr
ecauções no uso do produto. As informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visiveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. N
ormas vigentes e registro nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nçao deverá ter sido ultrapassado na sua 
metade, tomando-se como referência, a data de fabricação informada, atender a(s) resolução (ões) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO. CONFORME DE
SCRITO EM EDITAL. Marca: QualygelDeclaro total acordo ao edital e seus anexos                                    

Endereço:
,

RAMAXX COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME R$ 13,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000 unidades) Álcool etílico em gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para assepsia das mãos. Em
balagem: frasco plástico de 500g, com válvula pump. O produto deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações impressas exclusiv
amente pelo fabricante: nome e CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone de 
contato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produto. As informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visiveis a 
olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. Normas vigentes e registro nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado 
para o produto, nçao deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação informada, atender a(s) resolução (ões) e po
rtaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO. CONFORME DESCRITO EM EDITAL.seguimos o edital e seus anexos, somos me marca meyors                                    

Endereço:
,

GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 14,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MARCA: PRÓPRIA - ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXO.Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000 unidades)Álcool etílico e
m gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para assepsia das mãos. Embalagem:frasco plástico de 500g, com válvula pump. O produto deverá estar acondici
onado em embalagem comas seguintes informações impressas exclusivamente pelo fabricante: nome e CNPJ do fabricante, nomedo produto, data de fabricaç
ão e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefone decontato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produt
o. As informaçõescontidas na rotulagem devem ser indeléveis, visiveis a olho nu e em cor contrastante com a cor daembalagem. Normas vigentes e registro no
s órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo devalidade indicado para o produto, nçao deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se comorefe
rência, a data de fabricação informada, atender a(s) resolução (ões) e portaria (s) vigente (s)ANVISA e INMETRO.11.1 As propostas deverão permanecer válidas p
or 90 (noventa) dias.Os preços ofertados incluem todos os custos e despesasnecessários ao cumprimento integral do objeto do Contrato. Estespreços engloba
m, mas não se limitam a: custos diretos e indiretos,tributos, mão-de-obra, taxa de administração, materiais,equipamentos, serviços, encargos trabalhistas, frete, e
mbalagens,lucro, etc.                                    

Endereço:
,

PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP. R$ 15,14

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  1 Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000 unidades) Álcool etílico em gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para assepsia das mãos.
 Embalagem: frasco plástico de 500g, com válvula pump. O produto deverá estar acondicionado em embalagem com as seguintes informações impressas excl
usivamente pelo fabricante: nome e CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço e telefon
e de contato, registro do responsável técnico, modo de usar e precauções no uso do produto. As informações contidas na rotulagem devem ser indeléveis, visiv
eis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. Normas vigentes e registro nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indi
cado para o produto, nçao deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação informada, atender a(s) resolução (ões
) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO. CONFORME DESCRITO EM EDITAL. 20000 ALCOOL EM GEL. MARCA MEYORS - Declaramos para os devidos 
fins, que estamos de acordo com todas as exigências contidas no referido edital.                                    

Endereço:
,
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

COMERCIAL M RUAS DE ALIMENTOS EIRELI R$ 15,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Aquisição de 20.000 (vinte mil) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)KIT FEIRANTE composto de 01 Avental, 01 Gorro, 05 Máscaras, 01 Sacol
a e 01 pote de 500 ml de alcool a 70% em gel, para distribuição a agricultores familiares que comercializam seus produtos em feiras livres, feira agroecológicas 
ou feiras orgânicas, como medida de enfrentamento à disseminação do Novo Coronavirus (COVID-19), na Bahia.                                    

Endereço:
,

PAULO DUARTE ALVARES VIEIRA R$ 17,05

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 03 - Alcool em gel 70% -Marca: KAEDOMODELO: Pote de 500 ml de Alcool 70% em GelLote 02:Sacola Papel Kraft (20.000 unidades)  Ilustraçã
o e medidas no Anexo 04Seção VIII. Termos de Referência: Descrição dos Bens e Serviços Correlatos 57Em papel kraft natural gramatura 100gr, alça em papel t
orcido 100% reciclável ou sisal, formato31X39X13 cm (largura X altura X sanfona), com impressão emcor da Marca Viva a Feira nas duaslaterais.Garantia: 30dia
sPrazo de Entrega: 30 dias                                    

Endereço:
,

SERAFERTIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECU R$ 17,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pote de 500 ml de Alcool 70% em Gel (20.000 unidades) Álcool etílico em gel, não inferior a 70%, fragancia agradável, para assepsia das mãos. Em
balagem: frasco plástico de 500g, com válvula pump. marca: rocally                                    

Endereço:
,

LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 20,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MARCA: ASEPTGELDEMAIS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACORDO EDITAL                                    

Endereço:
,

Item 6: Rolo de papel toalha

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,60

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Universidade do Estado do RN

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, limpeza e produtos de higienização,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e no Anexo II Itens do Pregão..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2
DOBRAS, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO EM TOALETES

Data: 10/08/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:925543

Lote/Item: /102

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/08/2020 16:45

Homologação: 14/09/2020 09:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Fardo 1.000,00 FL

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço Estimado: R$ 7,37 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 7,37

Quantidade Descrição Observação

40.000 Unidades Rolo de papel toalha com, no mínimo, 120 toalhas cada, do tipo comumente utilizado em cozinhas.
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31.202.451/0001-35
* VENCEDOR *

MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 8,60

Marca: VIVI                                            
Fabricante:  VIVI                                            
Modelo :  TOALHA 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS AD
ICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO EM TOALETES                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SANTA CLARA, 141 (83) 3268-0223 mdistribuidora01@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Recônvavo da Bahia

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar e material clínico
veterinário para atender as demandas do Hospital Universitário de Medicina
Veterinária - HUMV da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE
VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

CatMat: 436328 - TOALHA DE PAPEL , MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO
FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Data: 04/08/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:402019 / UASG:158092

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2020 08:26

Homologação: 12/08/2020 14:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Fardo 1.000,00 FL

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.090.958/0001-95
* VENCEDOR *

CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 7,99

Marca: MAXXI                                            
Fabricante:  MAXXI                                            
Modelo :  MAXXI 
Descrição:  Toalhas de papel interfolhas de alta absorvição, 23 x 21 cm, 2 dobras (fardo com 1000 folhas)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Salvador EST DA MURICOCA, 09 (71) 3334-3024 fiscal@acrecontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 6,02

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos para combate ao Covid-19..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - 123318 - Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2
rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.

CatMat: 5240 - TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MAO

Data: 24/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:472020 / UASG:153028

Lote/Item: /108

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/07/2020 17:46

Homologação: 30/07/2020 10:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 160

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.638.331/0001-36
* VENCEDOR *

BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 3,80
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NOBBY                                            
Fabricante:  INDAIAL                                            
Modelo :  2 R 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.VALIDADE/ENTREGA/GA
RANTIA: CONFORME EDITAL- ACEITAMOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DO PE 47/2020. DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIRETO, QUE C
UMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CO
NVOCATÓRIO.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 75 (12) 3432-6006 contratos@brvaledistribuidora.com.br

19.234.111/0001-90 COMERCIAL GUTIERREZ LTDA R$ 3,82

Marca: SULLEG                                            
Fabricante:  SULLEG                                            
Modelo :  SULLEG 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte RUA ISABEL BUENO, 1500 (31) 3441-7003 vendas@comercialgutierrez.com.br

21.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA R$ 4,10

Marca: YURI                                            
Fabricante:  YURI                                            
Modelo :  YURI 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA JACSON PASSOS, 88 (31) 3786-7322 / (31) 9149-3305 / (31) 2108-1985 vendas@wtradebrasil.com

35.581.117/0001-90 EREGOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 5,25

Marca: Claramax                                            
Fabricante:  Claramax                                            
Modelo :  Papel toalha 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DILGAI CHITTOLINA PARENTI, 227 (54) 9631-7301 micheleandreia01@gmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 6,80

Marca: Snob                                            
Fabricante:  Santher                                            
Modelo :  Toalha rolo 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Leme R DOS OPERARIOS,, 148 (19) 3571-1885 tybortholin@uol.com.br

21.767.486/0001-68 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO R$ 20,00

Marca: PEG                                            
Fabricante:  PEG                                            
Modelo :  TOALHA DE PAPEL 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CAICARA, 93 (31) 3152-7488 claudiolanza.mabc@gmail.com

04.345.762/0001-80 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 50,00

Marca: NATURECA                                            
Fabricante:  NATURECA                                            
Modelo :  NATURECA 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem. MARCA NATURECA        
                            

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo RUA JALES RODRIGUES SILVA, 286 (11) 2041-1019 wellington@ajcontabil.com.br

25.897.729/0001-33 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.000,00

Marca: OFFICIAL                                            
Fabricante:  OFFICIAL                                            
Modelo :  OFFICIAL 
Descrição:  Papel Toalha para Cozinha, embalagem com 2 rolos de 60 folha duplas cada. Folha dupla em papel 100% celulose virgem.                                    
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Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Contagem RUA DOS MARISTAS, 52 (31) 2557-5051 vilmarfs@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS
CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21
CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TRAÇÃO,
SEM FRAGÂNCIA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR

CatMat: 417287 - TOALHA DE PAPEL, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, 2 DOBRAS, 23 CM,
21 CM, BRANCA, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM FRAGÂNCIA, AMBIENTE
HOSPITALAR

Data: 14/07/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:154047

Lote/Item: /24

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2020 16:48

Homologação: 28/07/2020 11:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade: Embalagem 1.000,00 F

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.294.504/0001-58
* VENCEDOR *

ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI R$ 7,00

Marca: Elite Papéis                                            
Fabricante:  Elite Papéis                                            
Modelo :  Elite Papéis 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARA
CTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM FRAGÂNCIA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R RUA SILVA JARDIN, 632 (54) 9166-3182 papeiselite@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE
VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

CatMat: 436328 - TOALHA DE PAPEL , MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO
FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Data: 14/07/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:154047

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2020 16:48

Homologação: 28/07/2020 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.800

Unidade: Embalagem 1.000,00 F

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.294.504/0001-58
* VENCEDOR *

ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI R$ 7,25

Marca: Elite Papéis                                            
Fabricante:  Elite Papéis                                            
Modelo :  Elite Papéis 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACT
ERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA.                                    
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Endereço: Telefone: Emai l :
R RUA SILVA JARDIN, 632 (54) 9166-3182 papeiselite@gmail.com

Item 7: Caneta esferográfica de tinta de cor azul

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,48

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AO PROJETO DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DA FAMILIA E
DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, Processado pelo
Sistema de Registro de Preços..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA OU GROSSA, CORPO
MATERIAL PLÁSTICO BRANCO, ACIONAMENTO COM CLICK, COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 135 MM E MÁXIMO DE 145 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM,
DETALHE DE BORRACHA VERDE NO LADO OPOSTO AO CLIPE LOGOMARCA
DO PROGRAMA CRIANÇA E LADO ESCRITO CAPANEMA.

CatMat: 32859 - CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA ESFEROGRAFICA

Data: 18/08/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:622020 / UASG:987487

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/08/2020 16:16

Homologação: 19/08/2020 16:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.036.328/0001-23
* VENCEDOR *

PONTOCOM BRINDES LTDA R$ 1,48

Marca: PONTO COM BRINDES                                            
Fabricante:  PONTO COM BRINDES                                            
Modelo :  PONTO COM BRINDES 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, ESCRITA MÉDIA OU GROSSA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO BRANCO, 
ACIONAMENTO COM CLICK, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 135 MM E MÁXIMO DE 145 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 10,5 MM, DETALHE DE BORRACHA VERDE N
O LADO OPOSTO AO CLIPE LOGOMARCA DO PROGRAMA CRIANÇA E LADO ESCRITO CAPANEMA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DIONISIO SPESSATO, 132 DOUGLAS (46) 3524-7757 licitacaopontocombrindes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Superintendência Estadual em Goiás

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (material de papelaria), material de
informática/eletrônico, material de copa e cozinha (café, açúcar e outros), água
mineral/gás liquefeito de petróleo (GLP) e material de
limpeza/sanitizantes/corte..

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM
ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL

CatMat: 200069 - CANETA ESFEROGRÁFICA , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCRITA
GROSSA, COR TINTA AZUL, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL
PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO

Data: 17/08/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:193108

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/08/2020 15:46

Homologação: 18/08/2020 15:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 480

Unidade: Unidade

U F : GO

Preço Estimado: R$ 1,28 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1,28

Quantidade Descrição Observação

10.300 Unidades Caneta esferográfica de tinta de cor azul
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.867.306/0001-01
* VENCEDOR *

BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI R$ 1,10

Marca: BIC                                            
Fabricante:  BIC                                            
Modelo :  BIC 
Descrição:  Caneta esferográ&#64257;ca cor azul, material plástico transparente, escrita grossa similar à marca BIC                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA C 104, 541 RONALDO MONTEIRO MAGALHÃES (62) 3945-3443 brava.comercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,26

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade do Amazonas

Objeto: Aquisição de material de consumo, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:.

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVELCOM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PEGA EMBORRACHADA E PONTA RETRÁTIL

CatMat: 411702 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO CRISTAL, AÇO INOXIDÁVEL
COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, FINA, PRETA, PEGA EMBORRACHADA E
PONTA RETRÁTIL

Data: 31/07/2020 15:43

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:3552020 / UASG:154039

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/08/2020 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.552.516/0001-07
* VENCEDOR *

LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI R$ 1,26

Marca: PILOT                                            
Fabricante:  PILOT                                            
Modelo :  CANETA 
Descrição:  CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: FIN
A, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEGA EMBORRACHADA E PONTA RETRÁTIL                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AM Manaus AV GOV. JOSE LINDOSO, 3593 (92) 9435-4258/ (92) 8116-9480 tacilney.cunha@hotmail.com

Item 8: Rolo de fita adesiva comum zebrada

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 17,28

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, para
atender as necessidades do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá -
SSAM..

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA,
LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

CatMat: 391899 - FITA ADESIVA , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50
CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

Data: 06/08/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:672020 / UASG:925213

Lote/Item: 1/54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Preço Estimado: R$ 18,50 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 18,50

Quantidade Descrição Observação

5.000 Rolos Fita adesiva para marcação de distanciamento social na seção eleitoral, locais de votação e filas, conforme as seguintes especi
ficações: 1) Rolo de fita adesiva comum zebrada (amarela e preta) de dimensões aproximadas de 48mm x 14m;
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Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.984.683/0001-08
* VENCEDOR *

R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 17,00

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  EMBALANDO                                            
Modelo :  50X200 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO                                   
 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Marabá OUTROS FOLHA CSI 32, SN Marcio Antônio dos Santos (94) 3322-2403 neusa_lider@hotmail.com

34.941.737/0001-20 J M RIBEIRO COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI R$ 17,28

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  EMBALANDO                                            
Modelo :  - 
Descrição:  Fita zebrada 200 m preta/amarela                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
QUADRA DEZ FL21, 31 (94) 9183-5439 realcontabil123@hotmail.com

10.233.542/0001-68 XERFAN ROCHA & CIA LTDA R$ 17,29

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  EMBALANDO LTDA                                            
Modelo :  FITA ZEBRADA 200M 
Descrição:  Fita zebrada 200 m preta/amarela                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Marabá RUA SOL POENTE, 1888 (94) 3324-2838 graficavips@bol.com.br

17.059.170/0001-44 M. DA C. RODRIGUES DE LIMA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI R$ 17,33

Marca: EMBALANDO                                            
Fabricante:  NOVA ESTRELA EMBALAGENS                                            
Modelo :  ZEBRADA 
Descrição:  Fita adesiva, material: plástico, tipo: zebrada, largura: 50 cm, comprimento: 200 m, aplicação: para demarcação.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R BAHIA, 21 (94) 9131-6018 contabil@mpcontabilidademab.com.br

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

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Objeto: Aquisição de chapas de poliestireno 3mm e fita dupla face para confecção de
barreiras de proteção para mesas de trabalho e balcões de atendimento e fita
de demarcação de piso para os diversos setores, através do Sistema de
Registro de Preços..

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO AUTO- ADESIVA
ZEBRADA, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 30 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR
PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃOPISO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

CatMat: 327515 - FITA ADESIVA , MATERIAL PVC, TIPO AUTO - ADESIVA ZEBRADA,
LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 30 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR PRETA E
AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Data: 24/07/2020 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:852020 / UASG:90028

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/07/2020 12:15

Homologação: 05/08/2020 14:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Rolo 15,00 M

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

82.962.127/0001-56
* VENCEDOR *

J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 25,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: 3M                                            
Fabricante:  J7s Sinalização                                            
Modelo :  Fita 
Descrição:  Material fornecido conforme edital e com embalagem reforçada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Joinville RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112 (47) 3438-4035 adm@j7s.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais R$ 13,20

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Objeto: Aquisição de material de expediente.

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA,
LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

Data: 08/04/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:926637

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Rolo 100,00 M

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

30.735.649/0001-11
* VENCEDOR *

RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 11,20

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  PLASTCOR 
Descrição:  001.005.0027 – FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA 7, 611 TERSON (62) 3235-8276 distribuidorarafapaper@hotmail.com

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R$ 11,23

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  700.00082 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PERU, 80 MARCELO (55) 3739-1043 liceri@liceri.com.br

16.731.837/0001-40 ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA EIRELI R$ 11,23

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  PLASTCOR 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA.POLIESTIRENO C/200 M                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 706/707 BLOCO H, SN WAGNER (61) 3347-2046 artstilopapelaria@gmail.com

06.088.333/0001-09 LAZARO BEZERRA SOARES R$ 11,23

Marca: PLASTICOVER                                            
Fabricante:  PLASTICOVER                                            
Modelo :  PLASTICOVER 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Araxá R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445 Lazaro Bezerra (34) 3662-1887 lazarobsoares@hotmail.com

07.266.260/0001-52 MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES R$ 11,23

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  Descrição: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO               
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q SMPW TRECHO 3 BLOCO B LOJA, 33 JOSÉ MARIA RODRIGUES NERES (61) 3486-1374 mcgpapelaria@yahoo.com.br

23.230.795/0001-20 VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI

R$ 11,23

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  FITA ZEBRADA.POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q QR 402 CONJUNTO I, S/N (61) 4103-3786 licitavisan@gmail.com

01.523.959/0001-74 PAPELARIA BRAGA EIRELI R$ 12,00

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  Descrição: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO               
                     

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília SEP SUL EQ 705/905 BLOCO C, 25 Geraldo Braga Pacheco (61) 3244-3344 papelaria.braga@terra.com.br

13.816.522/0001-08 J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI R$ 14,40

Marca: ADERE                                            
Fabricante:  ADERE                                            
Modelo :  ADERE 
Descrição:  FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA QNE 1, SN Maria Aparecida Bandeira (61) 3234-4910 j2comercio@hotmail.com

29.309.583/0001-19 R.P FERRAGENS LTDA R$ 20,00

Marca: NOVE 54                                            
Fabricante:  NOVE 54                                            
Modelo :  FITA ZEBRADA 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO                                   
 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE BONIFACIO, 839 LUCIANE (54) 3712-4522 vendas.rpferragens@hotmail.com

27.323.299/0001-71 ESC CONSTRUCOES E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 20,21

Marca: ESC                                            
Fabricante:  ESC                                            
Modelo :  ESC 
Descrição:  FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CARLOS ALBERTO MORETTI, 233 (11) 3901-0467 comercial@escengenharia.com

01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI R$ 22,50

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  UNIDADES 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Lavras R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929 (38) 2101-7265 tnutri2@gmail.com

30.148.905/0001-74 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA R$ 30,00

Marca: Eurocel                                            
Fabricante:  Eurocel                                            
Modelo :  Eurocel 
Descrição:  001.005.0027 - FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA C 160 ESQ COM C 163, SN SEBASTIÃO (62) 3241-8230 comerciolev@gmail.com

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS R$ 50,00

22 / 25 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0773135)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 272



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: PLASTCOR                                            
Fabricante:  PLASTCOR                                            
Modelo :  PLASTCOR 
Descrição:  FITA ZEBRADA. POLIESTIRENO C/200 M                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TV LILA FACHETTI, 491 ARIADNER (27) 3721-5593 comercialisa.messias@bol.com.br

34.049.507/0001-51 FRANCO & OLIVEIRA LTDA R$ 80,87

Marca: Adere                                            
Fabricante:  Adere                                            
Modelo :  FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA SEM ADESIVO - CÓD. 870 
Descrição:  FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA SEM ADESIVO - CÓD. 870 70MM X 200M                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AVENIDA EUROPA, 787 DANILO (67) 9610-2173 oliveira1367@gmail.com

Item 9: Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
equipamentos de impressão com pagamento de páginas impressas, com
fornecimento e disponibilização de equipamentos, materiais, recursos, e
softwares, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 11/2020..

Descrição: Outsourcing De Impressão - sem Franquia - Páginas Impressas
Click A3 Policromática sem Papel - Serviço, impressão policromática,
formato A3

Data: 23/07/2020 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:112020 / UASG:153052

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Página

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.765.213/0001-77
* VENCEDOR *

COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA R$ 1,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço, impressão, policromática formato A3                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Aparecida de Goiânia AV PRIMEIRA AVENIDA, SN MAX (62) 3221-2300 comercial@copysystems.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,43

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Media e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense 
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
aquisição de Materiais Gráficos e de Comunicação Visual para o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Fraiburgo e
demais órgãos participantes..

Data: 22/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:152662

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/08/2020 15:13

Preço Estimado: R$ 1,38 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1,38

Quantidade Descrição Observação

690 Unidades Posters impressos em tinta colorida em tamanho A3, com arte a ser fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Descrição: CARTAZ - Cartaz tipo 2. Padrão cartaz formato: 29,7x42 cm (A3). Cor: 4x0.
Papel reciclado 180 g/m². Acabamento: 5 pontos de adesivo dupla face no
verso (referência: 3M ou similar) de, no mínimo, 2 cm², para fixação. Com
serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que
deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes
comunicadas pelo solicitante. Pedido fracionado em diversas matrizes. Pedido
mínimo 50.

CatMat: 54836 - CARTAZ , CARTAZ IMPRESSO NOME

Homologação: 11/08/2020 08:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5.900

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.704.494/0001-37
* VENCEDOR *

IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA R$ 1,43

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  FORNECIDO 
Descrição:  Cartaz tipo 2. Padrão cartaz formato: 29,7x42 cm (A3). Cor: 4x0. Papel reciclado 180 g/m². Acabamento: 5 pontos de adesivo dupla face no verso (
referência: 3M ou similar) de, no mínimo, 2 cm², para fixação. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser apro
vada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido fracionado em diversas matrizes. Pedido mínimo 50.                 
                   

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R GUILHERME LANGNER, 430 Marcos Cezar Felipe (41) 3348-2728 impressoart@onda.com.br

Item 10: Posters impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x 74cm.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,97

Órgão: Conselho Federal de Medicina

Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para fornecimento, sob demanda, de MATERIAL GRÁFICO PARA
EVENTOS, conforme as características, condições, obrigações e requisitos
técnicos contidos no Termo de Referência e demais anexos deste edital.

Descrição: EQUIPAMENTO GRÁFICO - CARTAZ Confecção de fotolito, impressão e
acabamento de cartaz formato 46x64cm, 4/0 cores, impresso em papel couchê
brilho ou fosco 170g. Arte variável.

CatMat: 150479 - EQUIPAMENTO GRÁFICO , EQUIPAMENTO GRÁFICO NOME

Data: 06/08/2020 10:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:925158

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.615.848/0001-28
* VENCEDOR *

TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA R$ 6,97

Marca: Nacional                                            
Fabricante:  Nacional                                            
Modelo :  Nacional 
Descrição:  CARTAZ Confecção de fotolito, impressão e acabamento de cartaz formato 46x64cm, 4/0 cores, impresso em papel couchê brilho ou fosco 170g. 
Arte variável.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ST SIG CONJUNTO B E C LOTES 05, 06, 07 E 08 PARTE, S/N (61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,51

Preço Estimado: R$ 5,74 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 5,74

Quantidade Descrição Observação

260 Unidades Posters impressos em tinta colorida em tamanho mínimo de 54cm x 74cm, com arte a ser fornecida pelo Tribunal Superior Elei
toral (TSE).
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de gráfico..

Descrição: IMA PERMANENTE - CARTAZ IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ, 90G,
COLORIDO, F04. A Arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme
modelo solicitado pela secretaria, encaminhado juntamente com a Ordem de
Faturamento .

Data: 05/08/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:842020 / UASG:452286

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/08/2020 13:04

Homologação: 20/08/2020 09:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.640.717/0001-38
* VENCEDOR *

D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI R$ 4,51

Marca: Dcolar                                            
Fabricante:  Dcolar                                            
Modelo :  Dcolar 
Descrição:  CARTAZ IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ, 90G, COLORIDO, F04. “A Arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme modelo solicitado pel
a secretaria, encaminhado juntamente com a Ordem de Faturamento”.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA CND 4 LOTE 09 LOJA 03 SUBSOLO, SN (61) 3354-1673 dcolaretiquetas@gmail.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, 28 de setembro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da Aquisição de Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão prestar
serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0760433),
mediante sistema de registro de preços.

 
Vieram novamente os autos a esta Seção de Contratações

para o devido ajuste da pesquisa de preços, conforme despacho
COMAP 0773026.

 
Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra

contratações públicas, seguindo orientação da IN Nº 73, de 5
de Agosto de 2020 Art.5º, I, evento 0773135, chegamos ao valor
global para a contratação de R$558.706,20 (quinhentos e cinquenta e
oito mil setecentos e seis reais e vinte centavos).

 
Temos os códigos Catmats e Catsers para os itens:
 
Item 01:452286
Item 02:467256
Item 03:420799
Item 04:443454
Item 05:420799
Item 06:457477
Item 07:462546
Item 08:444949
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Item 09 e Item 10:17353
 
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 participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773136 e o código CRC C38ACC49.

0006380-37.2020.6.02.8000 0773136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
 
 
À SLC, para ciência do Despacho SEIC 0773136 e

providências que entender necessárias.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/09/2020, às 17:31, 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
0773163 e o código CRC DCB06AB7.

0006380-37.2020.6.02.8000 0773163v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta  

 

PROCESSO Nº: 0006380-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de agosto de 2020 

                    Horário Abertura: xx 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 
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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; 

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: 

a) 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. 

a.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, xx de xxx de 2020. 
 

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

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão 

prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0760433). 

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 6 meses. A despesa não está prevista no orçamento das 

Eleiçoes 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 por um 

vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no combate à 

disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de 

trabalho aos agentes dessa Justiça especializada.  

  

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 
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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. 

3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com 

algum grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer os 

bens adquiridos. 

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 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. 

  

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. 
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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 

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.  
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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 17/09/2020, às 05:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica 
descartável 
confeccionada em 
material Não Tecido 
para uso odonto-
médico-hospitalar, cujo 
elemento filtrante deve 
possuir eficiência de 
filtragem de partículas 
(EFP) > 98% e 
eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 
95%. As máscaras 
devem ser embaladas 
em sacos plásticos, 
envelopes de papel ou 
potes rígidos, 
individualmente. 
Devendo ser 
empacotadas em 
caixas com 50 
unidades, cada. 

  

UNIDADE 

  

10.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 0,84 
 
 

   02 

Protetor facial, (Face 
Shield), com as 
seguintes 
especificações: com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira 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 

UNIDADE 2.730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 19,44 
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(i) Não podem manter 
saliências, 
extremidades afiadas, 
ou algum tipo de 
defeito que possa 
causar desconforto ou 
acidente ao usuário 
durante o uso; (ii) Deve 
ser facilitada a 
adequação ao usuário, 
a fim de que o protetor 
facial permaneça 
estável durante o 
tempo esperado de 
utilização; (iii) As faixas 
utilizadas como 
principal meio de 
fixação devem ser 
ajustáveis ou auto 
ajustáveis e ter, no 
mínimo, 10 mm de 
largura sobre qualquer 
parte que possa estar 
em contato com o 
usuário; e (iv) o visor 
frontal deve ser 
fabricado em material 
transparente e possuir 
dimensões mínimas de 
espessura 0,5mm, 
largura 240 mm e 
altura 240mm.  

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

  03 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC Nº 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Aspecto: gel; (ii) 
Cor: incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 

Frasco 200 ml    2.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 16,53 
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Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; e (vii) 
acondicionado em 
frasco de 200 ml 

  

   04 

Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM, 500ml , tampa 
com gatilho 
borrifador/válvula 
spray, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Desinfetante 
hospitalar, (ii) Líquido 
incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa de rosca (ou em 
spray); (iv) Embalagem 
deverá conter dados 
de identificação, 
procedência, lote e 
validade; e (v) 
Apresentação em 
Frascos de 
500 ml, tampa com 
gatilho borrifador/válvu
la spray (dispositivo 
que se adapta ao bocal 
dos frascos de 500ml 
de álcool etílico 70% 
inpm e que 
proporciona jatos com 
dispersão do álcool 
para cobertura de 
superfícies e objetos). 
 

FRASCO 500 ML   580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 5,24 

5 
Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 

FRASCO DE 500 
ML 

2.760 

 
R$ 16,81 
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Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC No 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: (i) 
Aspecto: gel; (ii) Cor: 
incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 
Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; (vii) 
acondicionado em 
frasco com dosador 
que dispense 1,2 a 2 
ml quando acionado. 
Frasco de 500ml. 

6 

Rolo de papel toalha 
com, no mínimo, 120 
toalhas cada, do tipo 
comumente utilizado 
em cozinhas, aprox. 
20cmx22cm. Pacote 
com 2 rolos. 

UNIDADE 40.000 

 
 
 
 
R$ 7,37 

7 
Caneta esferográfica 
de tinta de cor azul 

UNIDADE 10.300 
 
R$ 1,28 

8 

Fita adesiva para 
marcação de 
distanciamento social 
na seção eleitoral, 
locais de votação e 
filas, conforme as 
seguintes 
especificações: 

1) Rolo de fita adesiva 
comum zebrada 
(amarela e preta) de 
dimensões 

ROLO 5.000 

 
 
 
 
 
R$ 18,50 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0773546)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 312



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

aproximadas de 48mm 
x 14m;  

  

 

9 

 
Posters papel couché 
liso fosco, impressos 
em tinta colorida, em 
tamanho A3, com arte 
a ser fornecida pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 
gramatura 120g 

 

UNIDADE 690 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 1,38 
 

10 

Posters papel couché 
liso fosco, impressos 
em tinta colorida, em 
tamanho mínimo de 
54cm x 74cm, com 
arte a ser fornecida 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 
gramatura 120g 

UNIDADE 260 

 
 
 
 
 
R$ 5,74 

  

 
 

 

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

Seção, em 17/09/2020, às 05:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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 0006380-37.2020.6.02.8000 
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, 29 de setembro de 2020.
À SEIC,
Conforme conversado verbalmente, para confirmar

que a participação na licitação deverá ser ampla.
Em caso afirmativo, solicito o encaminhamento dos

autos à AJ-DG para análise da minuta alterada.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/09/2020, às 10:23, 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
0773548 e o código CRC 537C0CD5.

0006380-37.2020.6.02.8000 0773548v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Senhora Chefe,
 
Sim, ratifico vosso despacho, onde a participação

deverá ser ampla em razão dos itens consignarem a devida
atenção em razão da pandemia; em tempo nos desculpamos
pelo equívoco na digitação.

Ainda em atenção ao vosso despacho, segue os
autos para análise da minuta.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/09/2020, às 11:51, 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
0773620 e o código CRC C22A8709.
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PROCESSO : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - ELEIÇÕES 2020 - REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE
CONSUMO - EPI.

 

Parecer nº 1794 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral, 
 
Retornam os autos para conclusão da análise da

minuta de edital de pregão, na forma eletrônica, visando ao
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, e com as quantidades,
características e especificações descritas no  Termo de
Referência que sofreu alterações até sua versão final
(0764472).

A análise da regularidade jurídica  foi iniciada no
Parecer nº 1.579 (0754288), ocasião em que esta Assessoria
Jurídica recomendou algumas diligêencias, conforme  itens
 10,12, 13, 23, 27 e 40 da tabela de verificação.

 Foram sanadas as pendências, com a atualização
do Termo de Referência    (0764472), aprovado pela CPPE
(0771065), o que gerou nova minuta do edital (0773546),
elaborada pela SLC.  

Assim,  em complemento ao antedito  Parecer nº
1.579 (0754288),  esta Assessoria Jurídica aprova, em face de
sua regularidade jurídica, a minuta (0773546)  de edital de
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
ao 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.   

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/09/2020, às 14:23, 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
0773839 e o código CRC 7BB558F0.

0006380-37.2020.6.02.8000 0773839v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1794 (0773839), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, efetivado em
complemento ao Parecer nº 1579 (0754288),   os quais
atestaram a regularidade jurídica do procedimento, e aprovou
a minuta (0773546) de edital de licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, visando ao 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, tornem-se os autos conclusos ao
Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a fase externa do certame licitatório.    

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/09/2020, às 15:34, 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
0773890 e o código CRC F5277732.
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PROCESSO : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material de consumo. Aquisição de EPI's.

Decisão nº 2324 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0773890.

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, 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
(0764472) 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 0773546, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1579 (0754288), complementado pelo
Parecer nº 1794 (0773839) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/09/2020, às 18:52, 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
0774131 e o código CRC B347DA6F.

0006380-37.2020.6.02.8000 0774131v3
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
 
 
À SLC, para cumprimento da Decisão

2324, 0774131.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/09/2020, às 21:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774417 e o código CRC 3C8D9501.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020 
 
 

PROCESSO Nº: 0006380-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 13 de outubro 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; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 70/2020 (0776396)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 333



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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: 

a) 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. 

a.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. 
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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; 

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

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

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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. 
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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. 

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 
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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 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 
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

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

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

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

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

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

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; 
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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; 

 
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 
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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. 

 
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; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
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. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 70/2020 (0776396)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 349



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 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. 
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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. 
 
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.   
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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: 
 
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. 
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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, 1º de outubro de 2020. 
 

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

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão 

prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0760433). 

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 6 meses. A despesa não está prevista no orçamento das 

Eleiçoes 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 por 

um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no 

combate à disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança no 

ambiente de trabalho aos agentes dessa Justiça especializada.  

  

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 
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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. 

3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com 

algum grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer 

os bens adquiridos. 

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. 
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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 

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.  
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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 17/09/2020, às 05:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, 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 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica 
descartável 
confeccionada em 
material Não Tecido 
para uso odonto-
médico-hospitalar, cujo 
elemento filtrante deve 
possuir eficiência de 
filtragem de partículas 
(EFP) > 98% e 
eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 
95%. As máscaras 
devem ser embaladas 
em sacos plásticos, 
envelopes de papel ou 
potes rígidos, 
individualmente. 
Devendo ser 
empacotadas em 
caixas com 50 
unidades, cada. 

  

UNIDADE 

  

10.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 0,84 
 
 

   02 

Protetor facial, (Face 
Shield), com as 
seguintes 
especificações: com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira 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 

UNIDADE 2.730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 19,44 
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(i) Não podem manter 
saliências, 
extremidades afiadas, 
ou algum tipo de 
defeito que possa 
causar desconforto ou 
acidente ao usuário 
durante o uso; (ii) Deve 
ser facilitada a 
adequação ao usuário, 
a fim de que o protetor 
facial permaneça 
estável durante o 
tempo esperado de 
utilização; (iii) As faixas 
utilizadas como 
principal meio de 
fixação devem ser 
ajustáveis ou auto 
ajustáveis e ter, no 
mínimo, 10 mm de 
largura sobre qualquer 
parte que possa estar 
em contato com o 
usuário; e (iv) o visor 
frontal deve ser 
fabricado em material 
transparente e possuir 
dimensões mínimas de 
espessura 0,5mm, 
largura 240 mm e 
altura 240mm.  

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

 

  03 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC Nº 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Aspecto: gel; (ii) 
Cor: incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 

Frasco 200 ml    2.680 

 
 
 
 
 
 
 
 
16,53 
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celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 
Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; e (vii) 
acondicionado em 
frasco de 200 ml 

  

   04 

Álcool Etílico Hidratado 
Desinfetante 70% 
INPM, 500ml , tampa 
com gatilho 
borrifador/válvula 
spray, com as 
seguintes 
especificações: 

(i) Desinfetante 
hospitalar, (ii) Líquido 
incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa de rosca (ou em 
spray); (iv) Embalagem 
deverá conter dados 
de identificação, 
procedência, lote e 
validade; e (v) 
Apresentação em 
Frascos de 
500 ml, tampa com 
gatilho borrifador/válvu
la spray (dispositivo 
que se adapta ao bocal 
dos frascos de 500ml 
de álcool etílico 70% 
inpm e que 
proporciona jatos com 
dispersão do álcool 
para cobertura de 
superfícies e objetos). 

 

FRASCO 500 ML   580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,24  
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5 

Álcool Etílico em Gel 
70% INPM em 
conformidade com a 
Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ 
ANVISA e a RDC No 
350/2020, com as 
seguintes 
especificações: (i) 
Aspecto: gel; (ii) Cor: 
incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 
100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) 
Composição: água 
deionizada, álcool 
etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, 
trietanomalina, 
propilenoglicol, 
carbomero, benzoato 
de denatônio (ou 
emolientes 
equivalentes para 
evitar o ressecamento 
da pele); (vi) Indicação: 
para antissepsia das 
mãos; (vii) 
acondicionado em 
frasco com dosador 
que dispense 1,2 a 2 
ml quando acionado. 
Frasco de 500ml. 

FRASCO DE 500 
ML 

2.760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 16,81 
 

6 

Rolo de papel toalha 
com, no mínimo, 120 
toalhas cada, do tipo 
comumente utilizado 
em cozinhas, aprox. 
20cmx22cm. Pacote 
com 2 rolos. 

UNIDADE 40.000 

 
 
 
 
R$ 7,37 

7 
Caneta esferográfica 
de tinta de cor azul 

UNIDADE 10.300 
 
R$ 1,28 

8 

Fita adesiva para 
marcação de 
distanciamento social 
na seção eleitoral, 
locais de votação e 
filas, conforme as 
seguintes 
especificações: 

ROLO 5.000 

 
 
 
 
 
R$ 18,50 
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1) Rolo de fita adesiva 
comum zebrada 
(amarela e preta) de 
dimensões 
aproximadas de 48mm 
x 14m;  

  

 

9 

 
Posters papel couché 
liso fosco, impressos 
em tinta colorida, em 
tamanho A3, com arte 
a ser fornecida pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 
gramatura 120g 

 

UNIDADE 690 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 1,38 
 

10 

Posters papel couché 
liso fosco, impressos 
em tinta colorida, em 
tamanho mínimo de 
54cm x 74cm, com 
arte a ser fornecida 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 
gramatura 120g 

UNIDADE 260 

 
 
 
 
 
R$ 5,74 

  

 
 

 

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

Seção, em 17/09/2020, às 05:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 
 
 

ANEXO II 
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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 0006380-37.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 70/2020 

 
 

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 70/2020, 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 70/2020: 

 
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 70/2020: 
 

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 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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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; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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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 62 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Digite o texto aqui....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020

 

 

PROCESSO Nº: 0006380-37.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 13 de outubro 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.
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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.

 

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
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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;

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;
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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,
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.
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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
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
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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.
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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.          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
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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.          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.
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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.

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. 
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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
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.
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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
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
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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
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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 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:

a) 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.

a.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.
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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
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.
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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;

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.
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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.

 

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
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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.
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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
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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;
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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:

 

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;
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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:

 

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

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;
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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.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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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
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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
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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
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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
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.
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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.
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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.
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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, 1º de outubro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, assim como aos colaboradores que irão
prestar serviços durante as Eleições 2020, conforme anexo único (0760433).

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 6 meses. A despesa não está prevista no orçamento das
Eleiçoes 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 por um
vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no combate à

Edital 62 (0776401)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 401



disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança no ambiente de
trabalho aos agentes dessa Justiça especializada. 

 

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.

3.3 - Os documentos de qualificação acima enumerados servem para assegurar, com
algum grau de confiança, que a empresa que será contratada será capaz de fornecer
os bens adquiridos.
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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 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.
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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

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
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA
MELO, Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 05:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO
TENÓRIO ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO
 QUANTITATIVO
TOTAL   DA
ATA

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
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   01

Máscara cirúrgica descartável
confeccionada em material
Não Tecido para uso odonto-
médico-hospitalar, cujo
elemento filtrante deve possuir
eficiência de filtragem de
partículas (EFP) > 98% e
eficiência de filtragem
bacteriológica (BFE) > 95%.
As máscaras devem ser
embaladas em sacos plásticos,
envelopes de papel ou potes
rígidos, individualmente.
Devendo ser empacotadas em
caixas com 50 unidades, cada.

 

UNIDADE

 

10.680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 0,84

 

 

   02

Protetor facial, (Face Shield),
com as seguintes
especificações: com visor de
policarbonato incolor, 
transparência superior a 90%,
composto por visor, cinta,
testeira 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

(i) Não podem manter
saliências, extremidades
afiadas, ou algum tipo de
defeito que possa causar
desconforto ou acidente ao
usuário durante o uso; (ii)
Deve ser facilitada a
adequação ao usuário, a fim
de que o protetor facial
permaneça estável durante o
tempo esperado de utilização;

UNIDADE 2.730
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(iii) As faixas utilizadas como
principal meio de fixação
devem ser ajustáveis ou auto
ajustáveis e ter, no mínimo, 10
mm de largura sobre qualquer
parte que possa estar em
contato com o usuário; e (iv) o
visor frontal deve ser
fabricado em material
transparente e possuir
dimensões mínimas de
espessura 0,5mm, largura 240
mm e altura 240mm. 

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

 

 

 

R$ 19,44

  03

Álcool Etílico em Gel 70% INPM
em conformidade com a Nota
Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/
ANVISA e a RDC Nº 350/2020,
com as seguintes
especificações:

(i) Aspecto: gel; (ii) Cor:
incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a 100%:
7,0 - 8,5; (v) Densidade a 25
graus celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) Composição:
água deionizada, álcool etílico
na concentração de 70%
inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero,
benzoato de denatônio (ou
emolientes equivalentes para
evitar o ressecamento da
pele); (vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; e (vii)
acondicionado em frasco de
200 ml

 

Frasco 200 ml    2.680

 

 

 

 

 

 

 

 

16,53

Álcool Etílico Hidratado
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   04

Desinfetante 70% INPM, 500ml
, tampa com gatilho
borrifador/válvula spray, com
as seguintes especificações:

(i) Desinfetante hospitalar, (ii)
Líquido incolor, límpido e volátil
com odor característico, (iii)
Embalagem plástica e tampa
de rosca (ou em spray); (iv)
Embalagem deverá conter
dados de identificação,
procedência, lote e validade; e
(v) Apresentação em Frascos
de 500 ml, tampa com
gatilho borrifador/válvula spray
(dispositivo que se adapta ao
bocal dos frascos de 500ml de
álcool etílico 70% inpm e que
proporciona jatos com
dispersão do álcool para
cobertura de superfícies e
objetos).

FRASCO 500 ML   580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,24

5

Álcool Etílico em Gel 70% INPM
em conformidade com a Nota
Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/
ANVISA e a RDC No 350/2020,
com as seguintes
especificações: (i) Aspecto:
gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a 100%:
7,0 - 8,5; (v) Densidade a 25
graus celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) Composição:
água deionizada, álcool etílico
na concentração de 70%
inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero,
benzoato de denatônio (ou
emolientes equivalentes para
evitar o ressecamento da
pele); (vi) Indicação: para

FRASCO DE 500
ML 2.760
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antissepsia das mãos; (vii)
acondicionado em frasco com
dosador que dispense 1,2 a 2
ml quando acionado. Frasco
de 500ml.

 

 

 

 

R$ 16,81

 

6

Rolo de papel toalha com, no
mínimo, 120 toalhas cada, do
tipo comumente utilizado em
cozinhas, aprox. 20cmx22cm.
Pacote com 2 rolos.

UNIDADE 40.000

 

 

 

 

R$ 7,37

7 Caneta esferográfica de tinta
de cor azul UNIDADE 10.300

 

R$ 1,28

8

Fita adesiva para marcação de
distanciamento social na seção
eleitoral, locais de votação e
filas, conforme as seguintes
especificações:

1) Rolo de fita adesiva comum
zebrada (amarela e preta) de
dimensões aproximadas de
48mm x 14m; 

 

 

ROLO 5.000

 

 

 

 

 

R$ 18,50

9

Posters papel couché liso
fosco, impressos em tinta
colorida, em tamanho A3, com
arte a ser fornecida pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), gramatura 120g

UNIDADE 690
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(TSE), gramatura 120g

 
 

 

R$ 1,38

 

10

Posters papel couché liso
fosco, impressos em tinta
colorida, em tamanho mínimo
de 54cm x 74cm, com arte a
ser fornecida pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
gramatura 120g

UNIDADE 260

 

 

 

 

 

R$ 5,74

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA
MELO, Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 05:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO
TENÓRIO ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 17/09/2020, às 11:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 17/09/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

 

 

 

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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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
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Processo nº 0006380-37.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 70/2020

 

 

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 70/2020, 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 70/2020:

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
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70/2020:

 

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
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;
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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:

 

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

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;
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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;
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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 da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
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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.
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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.

 

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.
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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:

EM= Encargos Moratórios
Edital 62 (0776401)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 421



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

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

Em 01 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/10/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776401 e o código CRC 418326B3.

0006380-37.2020.6.02.8000 0776401v2
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01/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29476285&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:27:39 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
10 Material 445718 - Cartaz
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$)
260 Bens Comuns Menor Preço 5,7400

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

520

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 260

Item Anterior Ir para o Item: 10  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Cartaz, material: papel couchê, gramatura: 120 g,m2, quantidade cores impressão: 4,0, tipo acabamento: corte simples, 
tamanho: a3 cm, características adicionais: ilustrativo

Valor Máximo Aceitá
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01/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29476284&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:27:19 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
9 Material 261489 - Cartaz
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$)
690 Bens Comuns Menor Preço 1,3800

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

1380

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 690

Item Anterior Ir para o Item: 9  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Cartaz, material: papel couchê fosco, gramatura: 120 g,m2, formato aberto: 420 x 330 mm, quantidade cores impressão: 
4x0, tipo acabamento: refilado, tamanho: a3

Valor Máximo Aceitá
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29476283&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:27:03 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
8 Material 444949 - Fita adesiva
Unidade de Fornecimento
Rolo 14,00 M
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
5000 Bens Comuns Menor Preço 18,5000

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

10000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 5000

Item Anterior Ir para o Item: 8  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Fita adesiva, material: plástico, tipo: zebrada, largura: 100 mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,15 mm, cor: preta e 
amarela, aplicação: sinalização de advertência, características adicionais: formato cores em diagonal

Valor Máximo Aceitá

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0776405)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 426



01/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29476282&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:26:39 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
7 Material 462546 - Caneta esferográfica
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$)
10300 Bens Comuns Menor Preço 1,2800

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

20600

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 10300

Item Anterior Ir para o Item: 7  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un, material ponta: aço inoxidável com esfera de 
tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul

Valor Máximo Aceitá

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0776405)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 427



01/10/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=29476281&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:26:20 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
6 Material 457477 - Toalha de papel
Unidade de Fornecimento
Rolo 120,00 UN
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
40000 Bens Comuns Menor Preço 7,3700

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

80000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 40000

Item Anterior Ir para o Item: 6  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Toalha de papel, material: 100% fibras celulósicas, tipo folha: dupla picotada, comprimento: 28 cm, largura: 42 cm, 
características adicionais: alto poder de absorção, gramatura mínima 110 g,m2, aplicação: limpeza em geral

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:26:01 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Material 420799 - Álcool etílico limpeza de ambientes
Unidade de Fornecimento
Frasco 500,00 ML
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
2760 Bens Comuns Menor Preço 16,8100

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

5520

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 2760

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: gel hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 75% inpm

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:25:44 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 443454 - Álcool etílico
Unidade de Fornecimento
Frasco 500,00 ML
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
580 Bens Comuns Menor Preço 5,2400

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

1160

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 580

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Álcool etílico, teor alcoólico: 70% p,p (70 °gl), composição básica: glicerinado, características adicionais: com bico 
dosador

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:24:44 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 380018 - Álcool etílico
Unidade de Fornecimento
Frasco 200,00 ML
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
2680 Bens Comuns Menor Preço 16,5300

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

5360

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 2680

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/10/2020 18:24:26 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 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$)
2730 Bens Comuns Menor Preço 19,4400

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

5460

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 2730

Item Anterior Ir para o Item: 2  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 01/10/2020 18:24:07 

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 00070/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00030/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 452286 - Máscara cirúrgica
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$)
10680 Bens Comuns Menor Preço 0,8400

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

21360

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 10680

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c, clipe nasal, 
componentes: filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade: uso único

Valor Máximo Aceitá
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

N  da IRP
00030/2020

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
10 10 0 Não Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M
452286 -
Máscara
cirúrgica

- 10.680 Unidade Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

2 M 467256 -
Protetor facial - 2.730 Unidade Menor

Preço - Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

3 M 380018 - Álcool
etílico - 2.680 Frasco 200,00

ML
Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

4 M 443454 - Álcool
etílico - 580 Frasco 500,00

ML
Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

5 M
420799 - Álcool
etílico limpeza
de ambientes

- 2.760 Frasco 500,00
ML

Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

6 M 457477 - Toalha
de papel - 40.000 Rolo 120,00

UN
Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

7 M 462546 - Caneta
esferográfica - 10.300 Unidade Menor

Preço - Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

8 M 444949 - Fita
adesiva - 5.000 Rolo 14,00 M Menor

Preço - Não
Valor

Máximo
Aceitável

- Sim Visualizar

9 M 261489 - Cartaz - 690 Unidade Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

10 M 445718 - Cartaz - 260 Unidade Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

10 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

a dade da ta S   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

558.706,2000 10 10 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
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
05/10/2020

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 05/10/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 13/10/2020  às 14:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Registro de Preços de material de consumo - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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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 05302020100500119
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Nº 191, segunda-feira, 5 de outubro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE00746, emitida em 25/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada:G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA. Objeto: Aquisição de máscaras N95 (Ata
046/2020). 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$ 820,00 (oitocentos e vinte reais). Proc. nº TRF2-
EO F 2 0 2 0 / 0 0 1 4 2 . 0 3 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO TERCEIRO ao Contrato nº 49/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA. OBJETO: Sucessão de Direitos e Obrigações da empresa CP Eletrônica
LTDA., CNPJ n° 88.330.592/0001-50, até então denominada CONTRATADA, pela empresa
Schneider Electric IT Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., CNPJ
nº 07.108.509/0002-82. acima qualificada, em razão da incorporação daquela pela
Schneider Electric Brasil Ltda. sócia majoritária das duas empresas citadas acima, que
transfere os contratos da primeira à segunda, sua afiliada, Schneider Electric IT, agora
nomeada CONTRATADA, conforme documentos constantes dos autos. PA: 0011952-
87.2017. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 20/08/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 1/2020
Processo nº: 0005039-84.2020.4.04.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para atuar na fiscalização da retomada do
saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de Blumenau.
Resultado do Julgamento do Envelope nº 01: Inabilitadas: Bráulio Vinícius Cardoso de
Souza Eireli - ME por não observar os itens 4.2.3.4 e 4.2.4.1 do Edital; RM Construções Civis
Ltda. por não observar itens 13.8, 4.2.3.3 e 4.2.3.4 do Edital; Stuqui Engenharia e
Construções Eireli por não observar itens 4.2.3.4 e 4.2.4.1 do Edital; Technique Assessoria
e Planejamento Ltda. - EPP, por não observar os itens 4.2.3.3, 4.2.3.4 e 4.2.3.6 do Edital.
Habilitada: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.
O prazo recursal está aberto a partir da data desta publicação, conforme Artigo nº 109 da
Lei 8.666/1993.
Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por intermédio dos
telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.
Porto Alegre, 02 de outubro de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° Aditivo ao Contrato n°42/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: Suporte
Informática Soluções LTDA. CNPJ:05.773.360/0001-40. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 12(doze)meses, exclusivamente, quanto ao Banco de
Horas(item 05). Fundamento Legal: art.57, inciso II da Lei n°8.666/1993. PAV n°0006487-
58.2020.4.05.7000-TRF5ªR. Vigência: 04/10/2020 até 03/10/2021. Valor: R$ 28.500,00
(vinte e oito mil e quinhentos reais). Recursos Orçamentários: PT n°168462; ED
n°33904010. Assinatura: 01/10/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora
Geral-TRF5ªR. e Vital Maria de Sousa Couceiro Costa, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° Aditivo ao Contrato n°41/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Worldnet
Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA. CNPJ:05.773.360/0001-40.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Fundamento
Legal: art.57, inciso II da Lei n°8.666/1993. PAV n°0006381-96.2020.4.05.7000-TRF5ªR.
Vigência: 02/10/2020 até 01/10/2021. Valor: R$ 99.996,00(noventa e nove mil, novecentos
e noventa e seis reais). Recursos Orçamentários: PT n°168462; ED n°33904013. Assinatura:
01/10/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e Thiago
Santos Tavares e João Sousa Dutra, ambos representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-C/2020; Proc. SEI nº 0002435-42.2020.6.02.8000; PE nº 46/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 25/09/2020; Objeto: Registro de Preços de
material de consumo - processamento de dados (TONER); Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 46/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços): LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ nº 10.742.589/0001-57, Item 05, NOVA SUPRI, UNI DA D E ,
100, R$ 60,00, R$ 6000,00;

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-B/2020; Proc. SEI nº 0002435-42.2020.6.02.8000; PE nº 46/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 25/09/2020; Objeto: Registro de Preços de
material de consumo - processamento de dados (CILINDRO DE IMPRESSÃO); Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 46/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços): A H DA S MORAES ME, CPNJ nº
02.437.839/0001-17, Item 03, DSI/CHINAMATE, UNIDADE, 30, R$ 105,00, R$ 3.150,00;

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019; Processo SEI nº 0007162-
44.2020.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações,
combinado com a Cláusula Treze do contrato original; Partes: União, através do TRE/AL, e
a empresa TELFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62; Objeto: Acréscimo
quantitativo do referido contrato. Valor total do aditivo: R$ 5.328,81; Assinatura:
10/09/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019; Proc. SEI nº 0007174-58.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula Segunda
do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa DECOLANDO TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 05.917.540/0001-58; Objeto: Prorrogação do referido
contrato por 12 meses. Valor do aditivo: R$ 181.014,93; Assinatura: 17/092020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008002-54.2020. 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: 1. Edital: 05/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00071-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 05/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/10/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 02/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0006380-37.2020. Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 10. Edital: 05/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00070-
2020. Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD nº 5697/2020), que tem por objeto a contratação de serviço de
transporte de materiais (urnas, suprimentos, kits biométricos e demais materiais
necessários à ação da Justiça Eleitoral) para todos os municípios do Estado do Amazonas,
na cidade de Manaus e em localidades rurais, ADJUDICADO em favor da empresa SD
LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI, inscrita no CNPJ: 06.820.212/0001-00 (item
1). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2020, pelo Des. ARISTÓTELES LIMA THURY.

RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 9019. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
permanente (mobiliário), conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do
Termo de Referência n. 04/2020-SEPAT/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 20. Edital:
05/10/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo Nº 200, Aleixo - Manaus/AM
ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00031-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 05/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
19/10/2020 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 02/10/2020) 70003-00001-2020NE000118
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 9033/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 11/2020.
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: CENTRO DE PESQUISA E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CPDE. CNPJ
34.574.038/0001-90. Do Objeto: Prestação de serviços de exames laboratoriais (incluindo
sorologia da COVID-19 IGG/IGA e teste molecular no método PCR). 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: 14/09/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo
Credenciante, e o Senhor JOÃO GUSTAVO COSTA AVELINO, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 078/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Serviços de locação de
toldos. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. Valor total: R$ 9.720,00.
Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.39.14 e ação 02.061.0033.4269.0001. Processo
SEI 0137819-90.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31.12.2020.
ASSINATURA: 02/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Aderbal Luiz da Silva Bandeira, pela Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE001779, emitida em 22/09/2020. FAVORECIDO: JM
COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS DE TRASNPORTE LTDA. OBJETO: Aquisição de
gêneros alimentícios (café). VALOR: R$ 23.250,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
07/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.07
Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0050734-03.2019.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 59/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 11786/2020 . Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de baterias de chumbo-ácido para utilização em no-break s, com
garantia em balcão pelo período de 12 (doze) meses, conforme as especificações do edital
e seus anexos.

HUGO PEREIRA FILHO
Autoridade Superior

(SIDEC - 02/10/2020) 070007-00001-2020NE000001
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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.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
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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 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
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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 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 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

Número 56/2020
SEI 0005163-56.2020.6.02.8000

Data: 1º/09/2020 às 14:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: R$ 158,07; Valor unitário estimado item 02: R$ 234,09; Valor unitário
estimado item 03: R$ 84,01; Valor unitário estimado item 04: R$ 199,90; Valor unitário estimado item 05:
R$ 42,00; Valor unitário estimado item 06: 
R$ 11,91; Valor unitário estimado item 07: R$ 72,90; Valor unitário estimado item 08: R$ 35,83; Valor
unitário estimado item 09: R$ 24,60; Valor unitário estimado item 10: R$ 26,18; Valor unitário estimado
item 11: R$ 28,56; Valor unitário estimado item 12: R$ 7,38; 
Valor unitário estimado item 13: R$ 38,31.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 57/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 59/2020
SEI 0006300-10.2019.6.02.8000

Data: 15/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com as especificações do edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 16.975,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

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$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 62/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 22/09/2020 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: R$ 1.294,06; Item 2: R$ 612,52.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 63/2020
SEI 0006186-37.2020.6.02.8000

Data: 28/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item
2 -  Security Plus 1000 caixas postais, ambos por trinta e seis meses), conforme  especificações descritas no Anexo I deste
edital.

Valor estimado: R$ 42.536,68.
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 64/2020
SEI 0006646-24.2020.6.02.8000

Data: 29/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente - Guarda-Volumes com 2 módulos e 8 (oito) portas, fabricado em aço
galvanizado, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor estimado: R$ 3.200,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 66/2020
SEI 0003807-72.2020.6.02.8000

Data: 09/10/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação de empresa de  terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação nos cartórios
eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas neste edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 865.366,60
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 67/2020
SEI 0010905-96.2019.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender
às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 112.983,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 68/2020
SEI 0010887-75.2019.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação,
bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 1.248.726,54 
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilha de Formação de Preços

Número 69/2020
SEI 0006731-10.2020.6.02.8000
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Data: 16/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de
aparelhos smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 meses, podendo ser prorrogado.

Valor total  estimado: R$ 91.638,72
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000

Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado (todos os itens): R$ 558.706,20
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 71/2020
SEI 0008002-54.2020.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 229.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 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, 05 de outubro de 2020.
À PREG,
Para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/10/2020, às 18:11, 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
0779114 e o código CRC 28413BF5.

0006380-37.2020.6.02.8000 0779114v1
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{[bgaĵ]Z̀¥=�:9Yo9vsvsssuu

=a\lZYabaga�̂ciZ�9v}¤sn¤vsvs
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SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA 

CNPJ Nº 31.295.258/0001-96 

Av. Rio Branco, nº 404, Sala 208 AL TORRE I – Centro - Florianópolis – 

SC Telefone: (42) 3236-8260/ Whats (42) 9 9113-9192 

 

 

 

À Sr(a). Pregoeiro(a)  
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  

Ref.: Pregão Eletrônico n° 070/2020. 

PROPOSTA COMERCIAL 

Dados da Empresa: 

Razão Social: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA; 

Endereço: AV. RIO BRANCO, 404, SALA 208 AL TORRE I – CENTRO – FLORIANÓPOLIS/SC CEP: 88015-200; 

CNPJ: 31.295.258/0001-96; 

Telefone: (42) 3236-8260; 

E-mail: skyelicitacoes@gmail.com 
 

REPRESENTANTE LEGAL: ODAÍLTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA 
 

CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR 
 

DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO – AGENCIA: 3287 – C/C 4233-1 
  

 
ITEM 

 

QTDE 
 
UNID 

 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

 
 
 

01 

 
 
 

10.680 

 

UND 

Máscara cirúrgica descartável 
confeccionada em material Não Tecido 
para uso odonto-médico-hospitalar, 
cujo elemento filtrante deve possuir 
eficiência de filtragem de 
partículas (EFP) > 98% e eficiência 
de filtragem bacteriológica (BFE) > 
95%. As máscaras devem ser embaladas 
em sacos plásticos, envelopes de 
papel ou potes rígidos, 
individualmente. Devendo ser 
empacotadas em caixas com 50 
unidades, cada.  
 
MARCA: SKYE 
MODELO: MSC-01 

 
 

0,25 

 

 

2.670,00 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de 

preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

  

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias  

Pagamento: 10 (dez)dias 
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SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA 

CNPJ Nº 31.295.258/0001-96 

Av. Rio Branco, nº 404, Sala 208 AL TORRE I – Centro - Florianópolis – 

SC Telefone: (42) 3236-8260/ Whats (42) 9 9113-9192 

 

 

 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos 

suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos 

estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, 

impostos, obrigações entre outros. 

 

FLORIANÓPOLIS/SC, 14 de outubro de 2020 
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PLASTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP -  CNPJ: 35.159.991/0001-34 - Insc. Estadual: 11.578.470 

End.: Rua: Exc. Braz da Silveira leal, nº 74 – Loja Dois- Vila Independência - Barra Mansa – RJ – CEP: 27.347-090 

Telefone: (24) 98141-0075 – E-mail: plasticos.vp@gmail.com 

 

PROPOSTA REALINHADA 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 70/2020 
À  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

CNPJ: 35.159.991/0001-34  - INSC. ESTADUAL: 11.578.470 

END.: Rua Exc. Braz da Silveira Leal, nº 74 – Loja Dois – Vila Independência – Barra 

Mansa/RJ – CEP: 27.347-090 

Telefone: (24)98141-0075 – E-mail: plasticos.vp@gmail.com 

Dados bancários: Banco: SICRED (cod. 748)  / Agência: 0710 / Conta Corrente: 

90.357-1 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND MARCA VALO

R UNIT 

VALOR 

TOTAL 

   2 Protetor facial, (Face Shield), com as seguintes 

especificações: com visor de policarbonato incolor, 

transparência superior a 90%, composto por visor, 

cinta, testeira 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  

(i) Não podem manter saliências, extremidades 

afiadas, ou algum tipo de defeito que possa causar 

desconforto ou acidente ao usuário durante o uso; (ii) 

Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de 

que o protetor facial permaneça estável durante o 

tempo esperado de utilização; (iii) As faixas 

utilizadas como principal meio de fixação devem ser 

ajustáveis ou auto ajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm 

de largura sobre qualquer parte que possa estar em 

contato com o usuário; e (iv) o visor frontal deve ser 

fabricado em material transparente e possuir 

dimensões mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 

mm e altura 240mm.  

2.730 UND VALEPLAST R$3,80 R$10.374,00 

VALOR TOTAL********************************************************** R$10.374,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:DEZ MIL TREZENTOS E SETENTA E 

QUATRO REAIS  .Validade da proposta: 90(NOVENTA) dias 

Prazo de Entrega: Conforme o edital  
Condições de Pagamento: CONFORME 
ESPECIFICADO NO EDITAL 
Barra Mansa, 14 de OUTUBRO de 2020 
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Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Razão Social: BOTANIC DO BRASIL CNPJ: 16872196/0001-44 Inscrição Estadual: 0762221400111
Endereço: Rodovia BR 020 KM 2,5, Chácara 05, Região dos Lagos – Sobradinho-DF – Brasília-DF CEP: 73.251.010
Representante: Carlos Moraes Corrêa – Diretor   Naturalidade: brasileira  - Estado civil: Casado 
CPF: 372.248.081-72  - RG: 678.989-SSP-DF – Tel.: 61-3047-6500 Cel: 61- 98382-0250
Email: licita@nirajcosmeticos.com.br
DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL               
AGENCIA: 4460.003 C/C: 60.1
OPTANTE PELO SIMPLES: (   ) SIM ( x ) NÃO

ME / EPP: ( x ) SIM (   ) NÃO

Item Unid. Quant. Descrição Marca Valor 
Unitário

Valor Total

03 Frasco
200ML

2.680 Álcool Etílico em Gel 70% INPM em 
conformidade com a Nota Técnica No 
3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC Nº 
350/2020, com as seguintes 
especificações: 
(i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: 
característico; (iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) 
Densidade a 25 graus celsius: 0,850-
0,910g/ml; (vi) Composição: água 
deionizada, álcool etílico na concentração 
de 70% inpm, glicerina, trietanomalina, 
propilenoglicol, carbomero, benzoato de 
denatônio (ou emolientes equivalentes 
para evitar o ressecamento da pele); (vi) 
Indicação: para antissepsia das mãos; e 
(vii) acondicionado em frasco de 200 ml 
. FABRICANTE: BOTANIC DO BRASIL

DERMACREAM R$ 4,90 
(quatro 
reais e 
noventa 
centavos)

R$ 13.132,00 
(treze mil 
cento e trinta e
dois reais)

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR TOTAL DE R$ 13.132,00 (treze mil cento e trinta e dois reais)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas no Termo de Referência e, que se vencedor
deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos. 
b) Validade da proposta: 90 dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;
c) Prazo de entrega: 30 (trinta) dias,  contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do
Pedido de aquisição;
d) Declaramos que o prazo validade do produto é 20 meses na data da entrega
e)  Declaramos  de  que  nos  preços  propostos  estão  incluídas  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas,  inclusive  tributos,
embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação, inclusive para a entrega dos materiais no endereço indicado no Edital.

Brasília 14 de outubro de 2020.

Carlos Moraes Corrêa
Diretor

CPF: 372.248.081-72
RG: 678.989-SSP-DF
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AMICI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI 
 

CNPJ Nº 30.329.824/0001-70          IE CF/DF 0785914000105  
TELEFONE: (61) 3404-5770 / (61) 99959-3011           E-MAIL: COMERCIAL@AMICIFARMA.COM.BR 

SPLM CONJUNTO 5, LOTE 10, LOJA 3 – SETOR PLACA DA MERCEDES       CEP: 71.732-050 – BRASÍLIA DF 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO  
TOTAL 

R$ 

5 2.760 
FR C/ 

500 ML 

Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade com a Nota 
Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC No 350/2020, 
com as seguintes especificações: (I) Aspecto: gel; (II) Cor: 
incolor; (III) Odor: característico; (IV) PH a 100%: 7,0 - 8,5; (V) 
Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (VI) 
Composição: água deionizada, álcool etílico na concentração 
de 70% INPM, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, 
carbomero, benzoato de denatônio (ou emolientes 
equivalentes para evitar o ressecamento da pele); (VI) 
Indicação: para antissepsia das mãos; (VII) acondicionado em 
frasco com dosador que dispense 1,2 a 2 ml quando acionado. 
Frasco de 500ml. 
 

MARCA: ALLGEL 
FABRICANTE: JALLES MACHADO S/A 
MODELO / VERSÃO: ÁLCOOL 70 GEL 500 ML FLIP TOP 
REGISTRO ANVISA: 25351.185147/2020-63 
 

Preço Unitário: Seis reais e noventa centavos  
Preço Total: Dezenove mil e quarenta e quatro reais  

6,90 19.044,00 

 

TOTAL GERAL: R$ 19.044,00  
(Dezenove mil e quarenta e quatro reais) 

u 

 

 
 

Condições Gerais: 

Validade da Proposta: 90 dias. 

Prazo de Entrega: Conforme o edital. 

Garantia/Validade: 12 meses ou contra defeitos de fabricação. 

Pagamento: Usual do órgão. 

Dados Bancários:  Banco Santander 033 - Agência: 1181 - Conta Corrente: 13001341-0 
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AMICI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI 
 

CNPJ Nº 30.329.824/0001-70          IE CF/DF 0785914000105  
TELEFONE: (61) 3404-5770 / (61) 99959-3011           E-MAIL: COMERCIAL@AMICIFARMA.COM.BR 

SPLM CONJUNTO 5, LOTE 10, LOJA 3 – SETOR PLACA DA MERCEDES       CEP: 71.732-050 – BRASÍLIA DF 

 

 

Declaramos que os preços propostos são definitivos e neles estão inclusos todos os tributos, embalagens, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, despesas e 

obrigações financeiras de qualquer natureza, fretes, seguro etc., e quaisquer outras despesas, inclusive lucro, que 

incidam ou venham a incidir sobre o presente objeto. 

Declaramos que aceitamos e concordamos com todas as condições expressas no edital e seus anexos. 
 

 
Brasília – DF, 14 de outubro de 2020.  

 
___________________________________________ 

JULIANA SARKIS SILVA TELLES. 
CPF: 849.630.181-87. 

RG: 1.046.400 SSP/DF. 

JULIANA 

SARKIS SILVA 

TELLES:8496

3018187

Assinado de forma 

digital por JULIANA 

SARKIS SILVA 

TELLES:84963018187 

Dados: 2020.10.14 

10:49:49 -03'00'

Proposta ITEM 05 (0785347)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 455



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ 

Em conformidade com ABNT NBR 14725-4:2014 – Data: 01/07/2020 – Rev.01 

Produto: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS 

ÁLCOOL ETÍLICO 70º INPM – ITAJÁ 

Página 1 de 14 

 

 

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome da substância: Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não 
críticos – Álcool Etílico 70º INPM 

Indicação: Indicado para desinfecção de superficies fixas e artigos não 
criticos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. 

Nome da empresa: Jalles Machado S/A 

Endereço: Rodovia GO-080 - Km 75,1 - Fazenda São Pedro s/n - Zona 
Rural - Caixa Postal 04 - CEP: 76.380-000 – Município de 
Goianésia – Estado de Goiás - Brasil 

Telefone contato: +55 (62) 3389 – 9000 

Telefone para emergências:        +55(62) 3389 – 9000 

Fax: +55 (62) 3389 - 9099 

E-mail Contato: saneantes@jallesmachado.com 

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

2.1 Classificação da substância 

Líquido Inflamável: Categoria 2 

Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2A 

Mutagenicidade em células germinativas: Categoria 1B 

Toxicidade à reprodução e lactação: Categoria 1A 

Toxicidade para órgão alvo específico após única exposição: Categoria 3 

Toxicidade para órgão alvo específico após exposição repetida: Categoria 1 e 2 

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009 Versão 
Corrigida 2:2010. Adoção do Sistema Globalmente 
Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos, ONU. 

Visão geral de emergências: LÍQUIDO INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A SAÚDE 
HUMANA 

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução 

Pictogramas: 
 
 
 
Palavras de Advertência:  Perigo. 

Inflamável. 

Volátil. 
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Frases de Perigo: Líquido e vapores altamente inflamáveis. 

Provoca irritação ocular grave 

Pode provocar irritação das vias respiratórias 

Pode provocar sonolência ou vertigem 

Pode provocar defeitos genéticos se ingerido 

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido 

Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada se 
ingerido 

Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição 
repetida ou prolongado se ingerido 

Frases de Precaução: Manter afastado do fogo e do calor. 

Não perfurar a tampa. 

Não derramar sobre o fogo. 

Não ingerir. 

Evite inalação ou aspiração. 

Evite contato com os olhos e contato com a pele. 

Usar luvas para sua aplicação. 

Manter o produto em sua embalagem original. 

Não misturar com outros produtos. 

Não reutilizar as embalagens. 

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

Uso profissional. 

Proibida a venda direta ao público. 

Assistência à saúde. 

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação 

Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de contato com os olhos e 
pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um 
médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não 
induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. 

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

3.1 Substância 

Nome Químico Comum ou nome Técnico: Etanol 

Sinônimo: Álcool Etílico/ Hidróxido Etílico 
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Fórmula Molecular: C2H5OH  

Substância: Álcool Etílico a 70°INPM  

Natureza Química: Solução a Base de Etanol.  

Ingredientes ou impurezas que Ingrediente Concentração (%) N°CAS 
contribuam para o perigo (%m): Álcool Etílico 70 64-17-15 
 Benzoato de Denatônio 0,001 3734-33-6 

Sistema de classificação Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 
adotado:  Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 

3.2 Misturas 

Não se aplica para este produto. 

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. 
Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com 
dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração 
artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com 
grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure 
atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Contato com os olhos: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. 
Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ. 

Ingestão: Lave a boca da vítima com água. Forneça água em abundância para 
a vítima beber, caso a mesma esteja consciente. Procure atenção 
médica. Leve esta FISPQ. 

Quais ações devem     Indução do vômito. Respiração boca a boca. Friccionar e apalpar a 
ser evitadas: pele e olhos. 

Instruções: Dependendo, o atendimento médico deve ser imediato e podem 
ocorrer situações onde são esperados efeitos retardados após a 
exposição. 

Remover a pessoa exposta para local ventilado. 

Dependendo é recomendável retirar a roupa e o calçado da pessoa 
exposta. 

Recomendável que os socorristas estejam fazendo uso dos EPI´s 

Proteção do prestador Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima 
de socorros: em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa 

inconsciente. 
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4.1 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 

Podem ocorrer distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 
Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento, dor e lesões na córnea. Pode 
provocar irritação das mucosas e vias respiratórias. Pode provocar depressão do sistema 
nervoso central com tontura, sonolência, dor de cabeça e perda da consciência. 

4.2 Notas para o médico 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida e 
em área ventilada. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte 
como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância, ou que  
ocorra em seu entorno. 

5.1 Meios de extinção 

Meios de extinção apropriados: Podem ser utilizados espuma, dióxido de carbono (CO2), pó 
químico ou neblina de água. 

Meios de extinção não Água na forma de jato pleno. Água diretamente sobre o 
recomendados: líquido em chamas 

5.2 Perigos específicos da substância 

Pode inflamar-se facilmente com o calor, centelha, chamas abertas ou chamas de fósforos e de 
cigarros. 

Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Sendo mais densos que o ar tendem a se 
acumular em áreas mais baixas ou fechadas (como bueiros, porões) com perigo de explosões. 

Podem deslocar-se por longas distâncias, atingir uma fonte de ignição e haver retrocesso de 
chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. 

Contêineres fechados podem explodir com o calor. 

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio 

Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser 
resfriados com jatos d’água. 

Equipamentos para proteção Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo De 
bombeiros / brigadistas: (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. 

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com 
a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens o 
meio ambiente. 

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência 
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a) Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção Individual. 

b) Elimine todas as fontes de ignição na área imediata. Não fume no local. 

c) Restringir o acesso a área até a limpeza completa e se preciso for, fazer a evacuação da área 
de risco. 

d) sempre se posicionar a favor do vento e atrás da área de risco. 

6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência 

Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção Individual. 

6.2 Precauções ao meio ambiente 

Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. 
6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza 

Sistema de alarme:  Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de 
incêndio e detecção de vazamento, nos locais de 
armazenamento e utilização do produto. 

Procedimentos a serem adotados: Fechamento do sistema de coleta de água/esgoto. 
Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor 
para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras 
naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto 
derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o 
produto remanescente, com areia seca, terra, 
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o 
material adsorvido em recipientes apropriados e remova- 
os para local seguro. Disponha em aterro adequado o 
material adsorvente utilizado no derrame. 

Prevenção de perigos secundários: Monitorar o solo e lençol freático após a remoção do  
material vazado. 

Para pequenos vazamentos: Limpar com material absorvente. Coletar o material em 
recipientes adequados, abertos e claramente rotulados. 
Lave a quantidade restante com água. 

Para grandes vazamentos: Conter em dique e bombear para recipientes adequados 
e claramente rotulados. 

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância apresenta 
para as pessoas, os bens e o meio ambiente. 

7.1 Precauções para manuseio seguro 

Prevenção da exposição do trabalhador: Adote as medidas de controle de 
exposição, proteção individual e de higiene 
pessoal detalhadas na Seção 8 desta 
FISPQ. 
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Prevenção de incêndio e explosão: Ao manipular o etanol, verifique sempre a 
compatibilidade do produto com 
substâncias com as quais irá entrar em 
contato. Não trabalhar perto de fontes de 
ignição como faíscas, lâmpadas-piloto, 
atividades de solda, esmerilhamento, 
chamas de cigarro, etc. Evite o acúmulo de 
carga eletrostática, aterrando os 
equipamentos durante a transferência do 
material. Usar sistemas de ventilação que 
não gere faísca e sistema elétrico seguro 
na área de manuseio. 

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evite contato com pele, olhos e roupas. 
Evite respirar vapores/névoas do produto. 
Use equipamento de proteção individual 
como indicado na Seção 8. 

Medidas de higiene: Não coma, beba ou fume durante o 
manuseio do produto. Lave bem as mãos 
antes de comer, beber, fumar ou ir ao 
banheiro. Roupas contaminadas devem ser 
trocadas e lavadas antes de sua 
reutilização. 

Sinalização de risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL; NÃO FUMAR. 

Materiais seguros para embalagens: Pequenas quantidades: polietileno ou vidro. 

Grandes quantidades: aço carbono e aço 
inoxidável 

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 

Condições adequadas: O armazenamento deve ser em local fresco, seco e bem 
ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Os contêineres 
devem ser devidamente identificados e devem permanecer 
fechados. Evite empilhá-los. Inspecione-os periodicamente 
quanto a danos. Este produto pode reagir, de forma perigosa, 
com alguns materiais incompatíveis conforme seção 10. 

A evitar: Luz solar direta, calor e umidade. Ambiente pouco ventilado. 
Temperatura elevada. Armazenamento junto com substâncias 
incompatíveis. Evitar descargas eletrostáticas, faíscas, chamas 
abertas, calor e outras fontes de ignição. – Ver item 
Estabilidade e Reatividade. 

Materiais para embalagens: 

Recomendados: Aço carbono, Ferro ou Cobre, Vidro e plástico podem ser 
utilizados em embalagens menores. Bombonas e containers 
plásticos homologados pelo INMETRO. 
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Não recomendados: Não armazenar em alumínio. Pode atacar alguns plásticos, 
borrachas e revestimentos. 

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica. 

8.1 Parâmetros de controle 

 
Limite de exposição ocupacional 

(Inalatório): 

 
Indicadores biológicos: Não apresenta indicadores biológicos. 

8.2 Medidas de controle de engenharia 

Para prevenção de exposição, métodos de controle de engenharia são preferenciais, e incluem 
ventilação mecânica geral do ambiente combinada à exaustão local nos pontos de maior 
emissão do produto e enclausuramento do processo. É recomendado tornar disponíveis 
chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. 

8.3 Medidas de proteção pessoal 

a) Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção contra respingos. 

b) Proteção da pele: Roupas e botas de PVC. 

c) Proteção respiratória: Máscara semi-facial ou facial inteira com filtro contra 
vapores orgânicos(VO). Se há possibilidade de emissão 
descontrolada do produto ou no caso de entrada em 
ambientes de concentração desconhecida deve ser 
utilizado respirador com suprimento de ar, de peça facial 
inteira, operado em modo de pressão positiva; pode 
também ser utilizado qualquer respirador do tipo 
autônomo (SCBA), de peça facial inteira, operado em 
modo de pressão positiva. 

d) Perigos térmicos: Não disponível. 

e) Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha natural. 

f) Precauções especiais: As pessoas que manipulam diretamente esta substância 
e aquelas sujeitas à exposição eventual devem ser 
informadas da toxicidade e perigos desta substância e 
instruídas nos procedimentos de segurança e 
emergência no caso de exposições. 

Ingrediente 
TLV-TWA 
(ACGIH) 

REL-TWA 
(NIOSH) 

PEL-TWA 
(OSHA) 

NR-15 
(MTE) 

CAS: 64-17-15 (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 
Etanol 1000 1000 1000 780 
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9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Informações empíricas da substância. 

Aspecto (estado físico, forma, cor etc): Líquido límpido, incolor. 

Odor e limite de odor: Característico (álcool). 

pH: Não disponível 

Ponto de fusão/ponto de congelamento: -114,3oC 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 76 - 81°C 

Ponto de fulgor: 13°C 

Taxa de evaporação: 5,9 Pa (44 mmHg) a 20oC 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: 3,3 – 19,0% (LEI/LES). 

Pressão de vapor: 5,8 kPa a 20oC; 

Densidade de vapor: 1,6 (ar=1) 

Densidade relativa: Não disponível 

Solubilidade em água: Solúvel. 

Solubilidade em outros solventes:  Éter etílico, clorofórmio, alcoóis 

e cetonas (maioria dos solventes 

orgânicos) 

Coeficiente de partição – n-octanol/água: Log kow: -0,31 

Temperatura de autoignição: 363°C 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

Viscosidade: Não disponível. 

 
10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1 Reatividade 

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Reage violentamente com 
Ácido Permangânico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de Prata, Óxido Fosfórico, Brometo 
de Acetila, Caústicos, Aminas Alifáticas e Isocianatos, liberando grande quantidade de calor. 

10.2 Estabilidade Química 

Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. 

10.3 Possibilidades de reações perigosas 

Não tem sido reportados casos de polimerização dentro de condições normais de temperatura e 
pressão. 

10.4 Condições a serem evitadas 
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Descarga estática, faísca, chamas abertas, calor, luz solar ou outras fontes de ignição, bem 
como manter afastado de agentes oxidantes, ou outras substâncias incompatíveis / materiais 
combustíveis. 

10.5 Materiais incompatíveis 

Ácido permangânico, Ácido sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de prata, Óxido fosfórico, Brometo de 
etila, Caústicos, Aminas Alifáticas e isocianatos. 

10.6 Produtos perigosos da decomposição 

Monóxido e dióxido de carbono e outros vapores tóxicos. 

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

a) Toxicidade aguda 

Inalação: Etanol: CL50 (rato, 10h) = 20.000 ppm. 

Contato com a pele: Etanol: DL50 (coelho) = 20 g/kg 

Ingestão: Etanol: DL50 (rato) = 7.060 mg/kg 

b) Corrosão / irritação da pele 

Pode causar irritação à pele com ressecamento e vermelhidão. 

c) Lesões oculares graves / irritação ocular 

Provoca irritação ocular grave com vermelhidão. 

d) Sensibilização respiratória ou à pele 

Não disponível 

e) Mutagenicidade em células germinativas 

Pode provocar defeitos genéticos se ingerido. Estudos demonstraram resultado positivo em 
ensaios in vivo com células somáticas e germinativas de mamíferos. 

f) Carcinogenicidade 

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. 

g) Toxicidade à reprodução 

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido. Estudos demonstram que o etanol pode 
causar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de 
Desenvolvimento. 

h) Toxicidade para órgãos- alvos específicos – exposição única 

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e dor de garganta. Pode provocar 
sonolência ou vertigem com náuseas. Pode provocar depressão do sistema nervoso central com 
tontura, fadiga, sonolência, confusão, vertigem, dor de cabeça, falta de coordenação motora e 
perda de consciência por ingestão. 
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i) Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição repetida 

Pode provocar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de 
exposição crônica se ingerido. Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com tremores, 
irritabilidade, perda de concentração e confusão mental. 

j) Perigo por aspiração 
Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 

 
12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Informações para avaliar o impacto ambiental da substância quando liberada ao meio ambiente. 

12.1 Ecotoxicidade 

Atóxico, mas em concentrações muito altas pode matar animais do ambiente marinho. 

Derramamento pode contaminar o ar, a água (limite de 26.000 mg/L) tornando-a imprópria para 
o consumo, e o solo; agravante à fauna e à flora. 

CL50 (Pimephales promelas, 96h): 15,3 g/L 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida 
degradação no ambiente e baixa persistência. 

12.3 Potencial bioacumulativo 

É improvável que se acumule no ambiente. O potencial para bioacumulação é reduzido. 
BCF: 3 
Log kow: -0,31 

12.4 Mobilidade no solo 

Miscível com água podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água. É 
esperada alta mobilidade no solo. Produto bastante volátil. 

12.5 Outros efeitos adversos 

Não são conhecidos outros efeitos ambientais. 
 
13 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL 

13.1 Métodos recomendados para a destinação final 

Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle 
qualquer parcela não utilizada do material. O tratamento e a 
disposição devem ser avaliados especificamente para o produto. 
Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais: 
Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004, Lei 12.305 de 02 
de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos). 

 
Restos de produtos: Manter restos  do  produto  em  suas  embalagens  originais  e  

devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o 
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estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de 
processamento em cimenteiras e a incineração. 

 
Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do 

produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para 
rotas de recuperação dos tambores ou incineração. 

 
Os EPI´s necessários para o tratamento e a disposição dos resíduos estão mencionados na 
seção 8 desta FISPQ. 

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Informações sobre códigos e classificações de acordo com regulamentações nacionais e 
internacionais para transporte. 

a) Terrestre (ferrovias, rodovias): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); 

Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), Aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 
Produtos Perigosos e suas modificações. 

Número ONU: 1170 

Nome Apropriado para o Embarque: ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) ou SOLUÇÃO DE 
ETANOL (SOLUCÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO) 

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3 

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: Não Aplicável 

Número de Risco: 33 

Grupo de Embalagem: II 

b) Hidroviário (marítimo, fluvial, lacustre): Agência Nacional de Transporte Aquaviário 
(ANTAQ); 

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras Normas de Autoridade 
Marítima (NORMAM)) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. 

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

Número da ONU: 1170 

Nome apropriado para embarque: Ethanol Solution 

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3 

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: NA 

Grupo de embalagem: II 
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Classe IMO: 3.0 

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho. 

c) Aéreo: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009. 

RBAC n° 175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de Artigos Perigosos em 
Aeronaves Civis. 

IS n°175-001 Instrução Suplementar – IS 

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – 
Doc 9284-NA/905 

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 
Dangerous Goods Regulation (DGR). 

Número da ONU: 1170 

Nome apropriado para embarque: Ethanol Solution 

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3 

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: NA 

Grupo de embalagem: II 

15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

Decreto Federal n°2.657, de 3 de julho de 1998. 

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

Lei Nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Decreto n°7404, de 23 de dezembro de 2010. 

Portaria n°229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora n°26. 

Portaria n°1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização  do 
Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de 
importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para 
realização destas operações. 

Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte de Produtos 
Perigosos – RTPP. 

Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis ás 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98). 

NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento 
de produtos. 

NBR 7501 Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia. 

NBR 7503 Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope - 
Características, dimensões e preenchimento. 
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NBR 9735 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos 
perigosos (EPI, KIT e Extintor). 

NBR 13221 Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 14064 Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. 

NBR 14619 Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química. 

NBR 14725 Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ 

16 OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do 
produto e sob as condições normais de uso. Qualquer outra forma de utilização do produto que 
envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas 
indicadas, são de responsabilidades do usuário. 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de 
seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus 
empregados e contratados quanto aos possíveis riscos envolvidos no manuseio desta 
substância. 

Legendas e abreviaturas: 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

BCF: Bioconcentration Factor 

CAS: Chemical Abstracts Service 

CL50: Concentração Letal 50% 

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DL50: Dose Letal 50% 

EPI: Equipamento de Proteção Individual 

IARC: International Agency for Research on Cancer 

NR: Norma Regulamentadora 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health 

OSHA: Occupational Safety & Health Administration 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
Nome da substância:                   ALLGEL Antisséptico para as mãos - 70º INPM    

Indicação:                                     Este produto é indicado para assepsia das mãos e para uso em 
consultórios, cabine de estética e para uso em ambiente escolar. 
Não utilizar em áreas críticas de hospitais (sala cirúrgica).  

Nome da empresa:    Jalles Machado S/A  

Endereço:                                     Rodovia GO-080 - Km 185 - Fazenda São Pedro s/n - Zona  
Rural - Caixa Postal 04 - CEP: 76.388-899 – Município de  
Goianésia – Estado de Goiás - Brasil  

Telefone contato:      +55 (62) 3389 – 9000  

Telefone para emergências:   +55 (62) 3389 – 9000  

Sac:                           +55 0800 0525 537  

E-mail Contato:      saneantes@jallesmachado.com  

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  

2.1 Classificação da substância  

Líquido Inflamável:               Categoria 2  

Lesões oculares graves/irritação ocular:         Categoria 2B  

Mutagenicidade em células germinativas:        Categoria 1B  

Toxicidade à reprodução e lactação:          Categoria 1A  

Toxicidade para órgão alvo específico após única exposição:  Categoria 3  

Toxicidade para órgão alvo específico após exposição repetida:  Categoria 1 e 2  

 

Diagrama de Hommel: 

 

 

 

 

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução  

Pictogramas:   

  

  

  

Palavras de Advertência: Inflamável.  
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Frases de Perigo:    Líquido e vapores altamente inflamáveis.  

        Provoca irritação ocular grave  

Pode provocar irritação das vias respiratórias  

Pode provocar sonolência ou vertigem  

Pode provocar defeitos genéticos se ingerido  

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido  

Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada se 
ingerido  

Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição repetida 
ou prolongado se ingerido   

Frases de Precaução:   Manter afastado do fogo e do calor.  

         Não perfurar a tampa.  

          Não derramar sobre o fogo.  

         Não ingerir.  

         Evite inalação ou aspiração.  

         Manter o produto em sua embalagem original.  

         Não misturar com outros produtos.  

         Não reutilizar as embalagens.  

         Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.  

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação  

Não disponível. 

3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES  

3.1 Substância  

Nome Químico Comum ou nome Técnico:  Etanol  
Sinônimo:           Álcool Etílico / Hidróxido Etílico  

Fórmula Molecular:                C2H5OH  

Substância:                   Álcool Etílico a 70o INPM  

Natureza Química:                  Solução a Base de Etanol.  
 

Ingredientes ou impurezas que   Ingrediente   Concentração (%)   N° CAS  

contribuam para o perigo (%m):    Álcool Etílico     77     64-17-15 
Carbomero   0,1 a 0,3  9003-01-4 

3.2 Misturas  

Não se aplica para este produto.  
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4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS  

Inalação:  Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. 
Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com 
dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração 
artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.  

Contato com a pele em 
grandes volumes e 
exposição prolongada:  

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com 
grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure 
atenção médica. Leve esta FISPQ.  

Contato com os olhos:  Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso.  
Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ.  

Ingestão:  Lave a boca da vítima com água. Forneça água em abundância para a 
vítima beber, caso ela esteja consciente. Procure atenção médica. Leve 
esta FISPQ.  

Quais ações devem         .Indução do vômito. Respiração boca a boca. Friccionar e apalpar a ser 
evitadas:                     . pele e olhos.  

Instruções:  Dependendo, o atendimento médico deve ser imediato e podem 
ocorrer situações onde são esperados efeitos retardados após a 
exposição.  

Remover a pessoa exposta para local ventilado.  

Dependendo é recomendável retirar a roupa e o calçado da pessoa 
exposta.  

Recomendável que os socorristas estejam fazendo uso dos EPI´s  
  Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a 

vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma  
pessoa inconsciente. 

4.1Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios  

Podem ocorrer distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Provoca 
irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento, dor e lesões na córnea. Pode provocar 
irritação das mucosas e vias respiratórias. Pode provocar depressão do sistema nervoso central 
com tontura, sonolência, dor de cabeça e perda da consciência.  

4.2 Notas para o médico  

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida e em 
área ventilada. O tratamento sintomático deve compreender sobretudo, medidas de suporte como 
correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.  

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

Medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância, ou que ocorra 
em seu entorno.  

Proteção do prestador 
de socorros: 
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5.1 Meios de extinção  

Meios de extinção apropriados: Podem ser utilizados espuma, dióxido de carbono (CO2), pó 
químico ou neblina de água.  

Meios de extinção não                 Água na forma de jato pleno. Água diretamente sobre o  
recomendados:                            líquido em chamas  

5.2 Perigos específicos da substância  

Pode inflamar-se facilmente com o calor, centelha, chamas abertas ou chamas de fósforos e de 
cigarros.  

Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Sendo mais densos que o ar tende a se 
acumular em áreas mais baixas ou fechadas (como bueiros, porões) com perigo de explosões.  

Podem deslocar-se por longas distâncias, atingir uma fonte de ignição e haver retrocesso de 
chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados.  

Contêineres fechados podem explodir com o calor.  

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio  

Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser     
resfriados com jatos d’água.  

Equipamentos para proteção      Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo De 
bombeiros / brigadistas:                  (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.  

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO  

Medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com a 
finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens o meio 
ambiente.  

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência  

6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência  

a) Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção Individual.  

b) Elimine todas as fontes de ignição na área imediata. Não fume no local.  

c) Restringir o acesso a área até a limpeza completa e se preciso for, fazer a evacuação da área 
de risco.  

d) sempre se posicionar a favor do vento e atrás da área de risco.  

6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência  

Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção Individual.  

6.2 Precauções ao meio ambiente  

Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos.  
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6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza  
Sistema de alarme:   Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de 

incêndio e detecção de vazamento, nos locais de 
armazenamento e utilização do produto.  

Procedimentos a serem adotados:   Fechamento do sistema de coleta de água/esgoto. Utilize 
névoa de água ou espuma supressora de vapor para 
reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais 
ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado 
e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto 
remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou 
qualquer outro material inerte. Coloque o material 
adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para 
local seguro. Disponha em aterro adequado o material 
adsorvente utilizado no derrame.  

Prevenção de perigos secundários:  Monitorar o solo e lençol freático após a remoção do 
material vazado.  

Para pequenos vazamentos:   Limpar com material absorvente. Coletar o material em 
recipientes adequados, abertos e claramente rotulados.  
Lave a quantidade restante com água.  

Para grandes vazamentos:   Conter em dique e bombear para recipientes adequados 
e claramente rotulados.  

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  

Práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância apresenta 
para as pessoas, os bens e o meio ambiente.  

7.1 Precauções para manuseio seguro  

Prevenção da exposição do trabalhador:  Adote  as  medidas  de  controle 
 de exposição, proteção individual e de 
higiene pessoal detalhadas na Seção 8 
desta FISPQ.  

Prevenção de incêndio e explosão:  Ao manipular o produto, verifique sempre a 
compatibilidade  do  produto  com 
substâncias com as quais irá entrar em 
contato. Não trabalhar perto de fontes de 
ignição como faíscas, lâmpadas-piloto, 
atividades  de  solda,  esmerilhamento, 
chamas de cigarro etc. Evite o acúmulo de 
carga  eletrostática,  aterrando  os 
equipamentos durante a transferência do 
material. Usar sistemas de ventilação que 
não gere faísca e sistema elétrico seguro na 
área de manuseio.  
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Precauções e orientações para manuseio seguro:  Evite contato com os olhos e roupas. Evite 
respirar vapores/névoas do produto. Use 
equipamento de proteção individual como 
indicado na Seção 8.  

Medidas de higiene:  Não coma, beba ou fume durante o 
manuseio do produto. Lave bem as mãos 
antes de comer, beber, fumar ou ir ao 
banheiro. Roupas contaminadas devem ser 
trocadas  e  lavadas  antes  de 
 sua reutilização.  

Sinalização de risco:            GEL INFLAMÁVEL; NÃO FUMAR.  

Materiais seguros para embalagens:  Pequenas quantidades: polietileno ou vidro.  

Grandes quantidades: aço carbono e aço 
inoxidável  

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade  

Condições adequadas:  O armazenamento deve ser em local fresco, seco e bem 
ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Os contêineres 
devem ser devidamente identificados e devem permanecer 
fechados. Evite empilhá-los. Inspecione-os periodicamente 
quanto a danos. Este produto pode reagir, de forma perigosa, 
com alguns materiais incompatíveis conforme seção 10.  

A evitar:  Luz solar direta, calor e umidade. Ambiente pouco ventilado. 
Temperatura elevada. Armazenamento junto com substâncias 
incompatíveis. Evitar descargas eletrostáticas, faíscas, chamas 
abertas, calor e outras fontes de ignição. – Ver item Estabilidade 
e Reatividade.  

Aço carbono, Ferro ou Cobre, Vidro e plástico podem ser                      
utilizados em embalagens menores. Bombonas e containers 
plásticos homologados pelo INMETRO.  

Não recomendados:   Não armazenar em alumínio. Pode atacar alguns plásticos, 
borrachas e revestimentos.  

  

Materiais para embalagens   

Recomendados: 
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8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica.  

8.1 Parâmetros de controle  

Limite de exposição ocupacional 
(Inalatório):  

Indicadores biológicos:       Não apresenta indicadores biológicos.  

8.2 Medidas de controle de engenharia  

Para prevenção de exposição, métodos de controle de engenharia são preferenciais, e incluem 
ventilação mecânica geral do ambiente combinada à exaustão local nos pontos de maior emissão 
do produto e enclausuramento do processo. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de 
emergência e lava olhos na área de trabalho.  

8.3 Medidas de proteção pessoal (para grandes volumes) 
a) Proteção dos olhos/face:   Óculos de proteção contra respingos.  

b) Proteção da pele:   Roupas e botas de PVC.  

c) Proteção respiratória:   Máscara semifacial ou facial inteira com filtro 
contravapores orgânicos (VO). Se há possibilidade de 
emissão descontrolada do produto ou no caso de entrada 
em ambientes de concentração desconhecida deve ser 
utilizado respirador com suprimento de ar, de peça facial 
inteira, operado em modo de pressão positiva; pode 
também ser utilizado qualquer respirador do tipo 
autônomo (SCBA), de peça facial inteira, operado em 
modo de pressão positiva.  

d) Perigos térmicos:      Não disponível.  

e) Proteção das mãos:       Luvas de proteção de borracha natural.  

f) Precauções especiais:     As pessoas que manipulam diretamente esta substância 
e aquelas sujeitas à exposição eventual devem ser 
informadas da toxicidade e perigos desta substância e 
instruídas nos procedimentos de segurança e emergência 
no caso de exposições.  

    
9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

Informações empíricas da substância.  
Aspecto (estado físico, forma, cor etc.):         Gel límpido, incolor.  
Odor e limite de odor:           Característico (álcool).  

pH:                   Não disponível.   

Ingrediente  
TLV-TWA 
(ACGIH)  

REL-TWA 
(NIOSH)  

PEL-TWA 
(OSHA)  

NR-15 
(MTE)  

CAS: 64-17-15  (ppm)  (ppm)  (ppm)  (ppm)  
Etanol  1000  1000  1000  780  
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Ponto de fusão/ponto de congelamento:         -114,3oC  

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:   76 - 81°C  

Ponto de fulgor:               13°C  

Taxa de evaporação:             5,9 Pa (44 mmHg) a 20oC  

Inflamabilidade (sólido; gás):           Não aplicável  

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:  3,3 – 19,0% (LEI/LES).  

Pressão de vapor:              5,8 kPa a 20oC;  

Densidade de vapor:             1,6 (ar=1)  

Densidade relativa:             Não disponível.  

Solubilidade em água:             Solúvel.  

Solubilidade em outros solventes:          Solúvel em solventes polares e apolares  

Coeficiente de partição – n-octanol/água:       Log kow: -0,31  

Temperatura de autoignição:           363°C  

Temperatura de decomposição:           Não disponível.  

Viscosidade:       Não disponível.  

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE  

10.1 Reatividade  

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Reage violentamente com Ácido 
Permangânico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de Prata, Óxido Fosfórico, Brometo de 
Acetila, Caústicos, Aminas Alifáticas e Isocianatos, liberando grande quantidade de calor.  

10.2 Estabilidade Química  

Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento.  

10.3 Possibilidades de reações perigosas  

Não tem sido reportado casos de polimerização dentro de condições normais de temperatura e 
pressão.  

10.4 Condições a serem evitadas  

Descarga estática, faísca, chamas abertas, calor, luz solar ou outras fontes de ignição, bem 
como manter afastado de agentes oxidantes, ou outras substâncias incompatíveis / materiais 
combustíveis.  

10.5 Materiais incompatíveis  

Ácido permangânico, Ácido sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de prata, Óxido fosfórico, Brometo de 
etila, Caústicos, Aminas Alifáticas e isocianatos.  

10.6 Produtos perigosos da decomposição  

Monóxido e dióxido de carbono e outros vapores tóxicos.  
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11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  

a) Toxicidade aguda  

Inalação: Etanol: CL50 (rato, 10h) = 20.000 ppm.  

Contato com a pele: Etanol: DL50 (coelho) = 20 g/kg Ingestão: 

Etanol: DL50 (rato) = 7.060 mg/kg  

b) Corrosão / irritação da pele  

Pode causar irritação à pele com ressecamento e vermelhidão. 

c) Lesões oculares graves / irritação ocular  

Provoca irritação ocular grave com vermelhidão. 

d) Sensibilização respiratória ou à pele  

Não disponível  

e) Mutagenicidade em células germinativas  

Pode provocar defeitos genéticos se ingerido. Estudos demonstraram resultado positivo em 

ensaios in vivo com células somáticas e germinativas de mamíferos.  

f) Carcinogenicidade  

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.  

g) Toxicidade à reprodução  

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido. Estudos demonstram que o etanol pode causar 
abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de Desenvolvimento.  

h) Toxicidade para órgãos- alvos específicos – exposição única  

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e dor de garganta. Pode provocar 
sonolência ou vertigem com náuseas. Pode provocar depressão do sistema nervoso central com 
tontura, fadiga, sonolência, confusão, vertigem, dor de cabeça, falta de coordenação motora e 
perda de consciência por ingestão.  

i) Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição repetida 

Pode provocar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição 

crônica se ingerido. Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, 

perda de concentração e confusão mental.  

j) Perigo por aspiração  

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.  

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  

Informações para avaliar o impacto ambiental da substância quando liberada ao meio ambiente.  
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12.1 Ecotoxicidade  

Atóxico, mas em concentrações muito altas pode matar animais do ambiente marinho.  

Derramamento pode contaminar o ar, a água (limite de 26.000 mg/L) tornando-a imprópria para o 
consumo, e o solo; agravante à fauna e à flora.  

CL50 (Pimephales promelas, 96h): 15,3 g/L  

12.2 Persistência e degradabilidade  

Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida 
degradação no ambiente e baixa persistência.  

12.3 Potencial bioacumulativo  

É improvável que se acumule no ambiente. O potencial para bioacumulação é reduzido. BCF: 
3  
Log kow: -0,31  

12.4 Mobilidade no solo  

Miscível com água podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água. É 
esperada alta mobilidade no solo. Produto bastante volátil.  

12.5 Outros efeitos adversos  

Não são conhecidos outros efeitos ambientais.  

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL  

13.1 Métodos recomendados para a destinação final  

Produto:  Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle 
qualquer parcela não utilizada do material. O tratamento e a disposição 
devem ser avaliados especificamente para o produto. Devem ser 
consultadas legislações federais, estaduais e municipais: Resolução 
CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004, Lei 12.305 de 02 de agosto de 
2010 (Política Nacional de Resíduos).  

  
Restos de produtos:  Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente 

fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para 
o produto, recomendando-se as rotas de processamento em 
cimenteiras e a incineração.  

  
Embalagem usada:   Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto 

e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para 
rotas de recuperação dos tambores ou incineração.  

  
Os EPI´s necessários para o tratamento e a disposição dos resíduos estão mencionados na seção 
8 desta FISPQ.  
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14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE  

Informações sobre códigos e classificações de acordo com regulamentações nacionais e 
internacionais para transporte.  

a) Terrestre (ferrovias, rodovias): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); 
Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de 
Produtos Perigosos e suas modificações.  

Número ONU: 1170  

Nome Apropriado para o Embarque:  ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) ou SOLUÇÃO DE ETANOL 
(SOLUCÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)  

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3  

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: Não Aplicável  

Número de Risco: 33 Grupo 

de Embalagem: II  

b) Hidroviário (marítimo, fluvial, lacustre): Agência Nacional de Transporte Aquaviário 
(ANTAQ);  

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras Normas de Autoridade 
Marítima (NORMAM))  

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.  

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.  

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) International 
Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).  

Número da ONU: 1170  

Nome apropriado para embarque: Ethanol Solution  

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3  

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: NA  

Grupo de embalagem: II  

Classe IMO: 3.0  

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho.  

c) Aéreo: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC);  

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009.  

RBAC n° 175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de Artigos Perigosos em 
Aeronaves Civis.  

IS n° 175-001 Instrução Suplementar – IS  
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ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – 
Doc 9284-NA/905  

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 
Dangerous Goods Regulation (DGR).  

Número da ONU: 1170  

Nome apropriado para embarque: Ethanol Solution  

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3  

Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: NA  

Grupo de embalagem: II  

15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES  

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998.  

Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  

Lei Nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  

Decreto n° 7404, de 23 de dezembro de 2010.  

Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora n° 26.  

Portaria n° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério 
da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, 
exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização 
destas operações.  

Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos 
– RTPP.  

Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98).  

NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento 
de produtos.  

NBR 7501 Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia.  

NBR 7503 Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope - 
Características, dimensões e preenchimento.  

NBR 9735 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos 
perigosos (EPI, KIT e Extintor).  

NBR 13221 Transporte terrestre de resíduos.  

NBR 14064 Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos.  

NBR 14619 Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química.  

NBR 14725 Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ  
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16 OUTRAS INFORMAÇÕES  

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do 
produto e sob as condições normais de uso. Qualquer outra forma de utilização do produto que 
envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas 
indicadas, são de responsabilidades do usuário.  

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus 
perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus 
empregados e contratados quanto aos possíveis riscos envolvidos no manuseio desta substância.  

Legendas e abreviaturas:  
ABNT:  Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ACGIH:  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

BCF:   Bioconcentration Factor  

CAS:   Chemical Abstracts Service  

CL50:   Concentração Letal 50%  

CONAMA:  Conselho Nacional do Meio Ambiente  

DL50:   Dose Letal 50%  

EPI:   Equipamento de Proteção Individual  

IARC:   International Agency for Research on Cancer  

NR:    Norma Regulamentadora  

NIOSH:  National Institute for Occupational Safety and Health  

OSHA:  Occupational Safety & Health Administration  
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Transportes Terrestres, Resolução Nº. 420 de 12 de fevereiro de 2004.  

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 
1999/45/EC (preparações). Disponível em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: março de 2013.  

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental 
Protection Agency. Software.  

[HSDB]  HAZARDOUS  SUBSTANCES  DATA  BANK.  Disponível  em: 
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: março de 2013.  
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de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Abr. 2011.  
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atividades de operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2011.  

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical 
Safety Cards. Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: março de 2013.  

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível 
em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em: março de 2013.  
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Consultas / Saneantes - Produtos / Saneantes - Produtos

Detalhe do Produto: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS -
ITAJÁ

Nome da Empresa JALLES MACHADO S/A

CNPJ 02.635.522/0001-95 Autorização 3.02.455-0

Nome Comercial DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO
CRITICOS - ITAJÁ

Classe Terapêutica DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO
CRÍTICOS

Registro 324550005

Processo 25351.561283/2019-21

Vencimento do Registro 22/12/2024

Situação do Produto INATIVO

Apresentação ATIVA Forma Farmacêutica Nº Apres. Data de Publicação

FRASCO DE PLASTICO
TRANSPARENTE +
CAIXA DE PAPELAO

LIQUIDO 1 22/12/2019

Validade 36 meses Registro 3245500050014

Princípio Ativo

Embalagem Primária - FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE
Secundária - CAIXA DE PAPELAO

Local de Fabricação Fabricantes Nacionais
JALLES MACHADO S/A - GOIANÉSIA - BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]

Via de Administração [sem dados cadastrados]

IFA único Não

Conservação INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM

Restrição de prescrição [sem dados cadastrados]

Restrição de uso [sem dados cadastrados]
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Destinação [sem dados cadastrados]

Restrito a hospitais Não Informado

Tarja [sem dados cadastrados]

Medicamento de
referência

Não

Apresentação
fracionada

Não

Voltar
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JALLES MACHADO S/A 

Fazenda São Pedro - Rodovia GO-080 - Km 185 Zona Rural - Caixa Postal 04 - CEP 76.388-899 Goianésia - Goiás - Telefone: +55 (62) 3389-9000 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE: 0800 052 5537 

CANAL DE INTEGRIDADE: 0800 591 4168 | SITE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
COPYRIGHT © 2000-2018 JALLES MACHADO S/A - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 199304    Data da consulta:   02/09/2020    CR emitido em:   18/06/2020    CR válido até:   18/09/2020
Dados básicos

CNPJ: 02.635.522/0001-95

Razão social: JALLES MACHADO S.A

Nome fantasia: NÃO TEM

Data de abertura: 14/11/1980

Endereço

Logradouro: ROD GO 080 KM 75,1 - FAZ. SÃO PEDRO    Complemento:   
N.º: S/N    Municipio:   GOIANESIA

Bairro: ZONA RURAL    UF:   GO

CEP: 76380-001

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por
instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Categoria Detalhe
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 47 - Aplicação de agrotóxicos e afins - Lei nº 7.802/1989
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 48 - Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 37 - Distribuição de energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 33 - Estações de tratamento de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 5 - Experimentação com agroquímicos - Lei nº 7.802/1989
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 62 - Manutenção de área passível de Ato Declaratório Ambiental - Lei nº 6.938/1981: art. 17-O
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 53 - Manutenção de fauna silvestre ou exótica - Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, IX
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 27 - Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 34 - Transmissão de energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 49 - Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36
1 - Extração e Tratamento de Minerais 2 - Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento
16 - Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas 1 - Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares
16 - Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas 9 - Fabricação de fermentos e leveduras
16 - Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas 6 - Fabricação e refinação de açúcar
15 - Indústria Química 3 - Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo
15 - Indústria Química 11 - Fabricação de fertilizantes e agroquímicos
15 - Indústria Química 15 - Produção de álcool etílico, metanol e similares
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº
6.938/1981 2 - Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10

22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº
6.938/1981 8 - Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº
6.938/1981 1 - Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

17 - Serviços de Utilidade 4 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de
fossas

17 - Serviços de Utilidade 61 - Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 33, I (agrotóxicos)
17 - Serviços de Utilidade 62 - Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 33, II (pilhas; baterias)
17 - Serviços de Utilidade 63 - Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 33, III (pneus)
17 - Serviços de Utilidade 6 - recuperação de áreas contaminadas ou degradadas
17 - Serviços de Utilidade 2 - tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio 1 - Transporte de cargas perigosas
20 - Uso de Recursos Naturais 2 - Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)
20 - Uso de Recursos Naturais 26 - Introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura
20 - Uso de Recursos Naturais 60 - Silvicultura - Lei nº 12.651/2012: art. 35, §§ 1º, 3º (floresta plantada; flora nativa)
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AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – MACEIO/AL 
PREGÃO 70/2020 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, vêm por meio desta, apresentar sua proposta comercial conforme segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO MARCA VALOR  TOTAL 

6 UND 40.000 Rolo de papel toalha com, no mínimo, 120 toalhas cada, do tipo 
comumente utilizado em cozinhas, aprox. 20cmx22cm. Pacote 
com 2 rolos 

 
60 folhas cada rolo 

Medidas: 21 x 20  
 

SULLEG 5,56 222.400,00 

TOTAL: DUZENTO E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS R$ 222.400,00 
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 O prazo da validade desta proposta é 60 (sessenta) dias. 

  Nesta proposta comercial, que constitui a única e completa remuneração, estão computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, frete, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao 
fornecimento do objeto; 

 Assumimos o compromisso pela entrega dos itens nos setores solicitantes no prazo de 30 
(trinta) dias conforme edital após o recebimento do empenho/pedido/ordem de Fornecimento 
ou no prazo acordado em ata da sessão que determine, temos ciência da ocorrência de 
quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a entrega, entraremos 
em contato com medidas para corrigir a situação; 

 Declaramos que todos os produtos possuem a garantia legal de que trata a Lei Federal nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);       

 Declaramos que os produtos ofertados possuem garantia de 12(doze) meses. 
 
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO ITAÚ 
AGÊNCIA: 1582 
CONTA CORRENTE: 03858-2. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

  Comercial Marelly EIRELI 
 Maria Aparecida Santana Werneck 
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DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI – ART. 4º 

DA IN RFB nº 1.234 / 12. 
 
Ilmo. Senhor Pregoeiro, 

 

A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, DECLARA: 
 
Para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a 
que se refere o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de setembro de 1996, que é regularmente inscrita no 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições  devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 

I – preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contada da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venha a modificar sua situação 
patrimonial; e 

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

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadra mento da presente situação e estão ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitarão, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, 
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de setembro de 1940 – Código 
Penal) e Á crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

Comercial Marelly EIRELI 
   Maria Aparecida Santana Werneck 
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DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 
 

A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, DECLARA expressamente que: 
 
 
   Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

Comercial Marelly EIRELI  
Maria Aparecida Santana Werneck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO TRABALHISTA FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
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1988 
 
A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-53, 
DECLARA: 
 
Para os devidos fins de comprovação que esta empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir de quatorze anos, conforme determina o inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal.  
 
 
 

 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

  Comercial Marelly EIRELI  
 Maria Aparecida Santana Werneck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
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             A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. 

Estadual 001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 

01, bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por 

intermédio de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 

938.476.966-53, infra-assinado, por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente 

que: 
 
       Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

 
 

 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

   Comercial Marelly EIRELI  
Maria Aparecida Santana Werneck 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
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A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53,DECLARA, sob as penas do artigo 229 do Código Penal, que se enquadra na situação de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos da lei Complementar 123 / 06, bem assim que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
Declara ainda que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
 

 
Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 

 
 
 

   Comercial Marelly EIRELI  
Maria Aparecida Santana Werneck 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
      

Proposta ITEM 6 (0785351)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 495



 
 

 

 

A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, infra-assinado, DECLARA expressamente, sob as penas da lei, que possui bons antecedentes e 
idoneidade moral, e está ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficará sujeita às sanções 
prescritas no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis. 
 
 
Declara ainda, que: 
 
 

 Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

 Não esta impedida de transacionar com a Administração Pública; 

 Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

 Não incorrem nas demais condições impeditivas previstas no art. 9.º da Lei Federal n.º 
8.666/93 consolidada pela Lei Federal n.º 8883/94; 

 Atende a norma do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, com redação 

 Dada pela emenda constitucional n.º 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso e 

 Insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos 

 Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e 

 Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do  
Edital e seus anexos. 

 
  
 

 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

 Comercial Marelly EIRELI  
  Maria Aparecida Santana Werneck 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
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A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, DECLARA que: 
 
Compromete-se a fornecer os produtos licitados, mediante a apresentação do pedido/AF/OF/NE, sob o 
valor registrado em ata e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, 
em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no 
presente edital, nos termos das Leis n° 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto n. 
3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores. 
 

 

 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

 Comercial Marelly EIRELI  
  Maria Aparecida Santana Werneck 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º A LEI Nº 10.520/2002 
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(CUMPRIMENTO AOS REQUISITOIS DE HABILITAÇÃO) 

 
 

A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, DECLARA expressamente que: 

 
 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação em conformidade com os termos estabelecidos no 
edital do presente processo. 

 

 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

   Comercial Marelly EIRELI  
Maria Aparecida Santana Werneck 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP 01/2005 – ATUALIZADA 
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A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. Estadual 
001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 813, Loja 01, 
bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 3075-8015, por intermédio 
de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-
53, DECLARA que:  
 
Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes ou diretores não são cônjuges, 
companheiro (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de membros do Ministério Público da União e dos Estados, ou ainda, de servidor 
ocupante, no âmbito Ministério Público Federal, de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento; compreendido, em todos os casos, o ajuste mediante designações ou cessões 
recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante Resolução nº 37/2009 do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
 
 

Por ser verdade, firmo o presente, sob as penas da lei. 

 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

Comercial Marelly EIRELI  
 Maria Aparecida Santana Werneck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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A empresa Comercial Marelly EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.986.656/0001-77 Insc. 
Estadual 001.808.951.00-78 - Insc. Municipal 0.296.947/001-7, sediada á Rua João Samaha, n° 
813, Loja 01, bairro: São João Batista, CEP 31.515-393 - Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 
3075-8015, por intermédio de seu representante legal, Maria Aparecida Santana Werneck, RG: 
MG-7.794.626/ CPF: 938.476.966-53, para fins do disposto, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, DECLARA que: 

 
 A presente proposta foi elaborada de maneira por este Licitante e o conteúdo da proposta, não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  
A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  
Não tentou, por quaisquer meios ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de quanto a participar ou não do presente processo licitatório; 

  
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da 
adjudicação do presente processo licitatório; 

  
O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão gestor e/ou participantes do 
presente processo.   

 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020. 
 
 
 

  Comercial Marelly EIRELI  
 Maria Aparecida Santana Werneck 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Solicio a análise de conformidade técnica das

propostas anexadas ao pregão 70/2020, conforme eventos:
 
PROPOSTA ITEM 01: 0785337; 0785338.
PROPOSTA ITEM 02: 0785342
PROPOSTA ITEM 03: 0785345
PROPOSTA ITEM 05: 0785347
PROPOSTA ITEM 06: 0785351
PROPOSTA ITEM 07: 0785352
PROPOSTA ITEM 08: 0785376
 
A sessão será reaberta às 17 horas da presente

data. 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/10/2020, às 13:05, 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
0785376 e o código CRC 93D668D6.

0006380-37.2020.6.02.8000 0785376v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise das propostas apresentadas pelas

empresas:
 
SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA, para o

Item 01 (0785338) e (0785340);
 
PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EPP, para o Item 02 (0785342);
 
BOTANIC DO BRASIL CNPJ: 16872196/0001-44,

para o Item 03 (0785345);
 
AMICI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE

MEDICAMENTOS EIRELI, para o Item 05 (0785345);
 
Comercial Marelly EIRELI, CNPJ Nº.

13.986.656/0001-77, para o Item 06 (0785351);
 
MIX PAPELARIA EIRELLI - ME, para o Item 07

(0785352) e 
 
BML COMERCIAL LTDA, para o Item 08 (0785353),

tecemos as seguintes considerações:
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EMPRESA ITEM ESPECIFICAÇÃO EDITAL PROPOSTA CONCLUSÃO

SKYE ENXOVAIS
INTELIGENTES
LTDA

01

Máscara cirúrgica
descartável confeccionada
em material Não Tecido
para uso odontomédico-
hospitalar, cujo elemento
filtrante deve possuir
eficiência de filtragem de
partículas (EFP) > 98% e
eficiência de filtragem
bacteriológica (BFE) >
95%. As máscaras devem
ser embaladas em sacos
plásticos, envelopes de
papel ou potes rígidos,
individualmente. Devendo
ser empacotadas em
caixas com 50 unidades,
cada.

Máscara cirúrgica
descartável
confeccionada em
material Não Tecido para
uso odonto-médico-
hospitalar, cujo elemento
filtrante deve possuir
eficiência de filtragem de
partículas (EFP) > 98% e
eficiência de filtragem
bacteriológica (BFE) >
95%. As máscaras devem
ser embaladas em sacos
plásticos, envelopes de
papel ou potes rígidos,
individualmente. Devendo
ser empacotadas em
caixas com 50 unidades,
cada.

MARCA: SKYE MODELO:
MSC-01 

Esta Comissão entende que o
produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital.

PLÁSTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
EPP

02

Protetor facial, (Face
Shield), com as seguintes
especificações: com visor
de policarbonato incolor,
transparência superior a
90%, composto por visor,
cinta, testeira 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 aquosa (i) Não
podem manter saliências,
extremidades afiadas, ou
algum tipo de defeito que
possa causar desconforto
ou acidente ao usuário
durante o uso; (ii) Deve
ser facilitada a adequação
ao usuário, a fim de que o
protetor facial permaneça
estável durante o tempo
esperado de utilização; (iii)
As faixas utilizadas como
principal meio de fixação
devem ser ajustáveis ou
auto ajustáveis e ter, no
mínimo, 10 mm de largura
sobre qualquer parte que
possa estar em contato
com o usuário; e (iv) o
visor frontal deve ser
fabricado em material
transparente e possuir
dimensões mínimas de
espessura 0,5mm, largura

Protetor facial, (Face
Shield), com as seguintes
especificações: com visor
de policarbonato incolor,
transparência superior a
90%, composto por visor,
cinta, testeira 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 (i) Não
podem manter saliências,
extremidades afiadas, ou
algum tipo de defeito que
possa causar desconforto
ou acidente ao usuário
durante o uso; (ii) Deve
ser facilitada a adequação
ao usuário, a fim de que o
protetor facial permaneça
estável durante o tempo
esperado de utilização; (iii)
As faixas utilizadas como
principal meio de fixação
devem ser ajustáveis ou
auto ajustáveis e ter, no
mínimo, 10 mm de largura
sobre qualquer parte que
possa estar em contato
com o usuário; e (iv) o
visor frontal deve ser
fabricado em material
transparente e possuir

Esta Comissão entende que o
produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital, desde
que atenda às especificações
previstas pela resolução RDC 365
de 23/03/2020.
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espessura 0,5mm, largura
240 mm e altura 240mm.

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

transparente e possuir
dimensões mínimas de
espessura 0,5mm, largura
240mm e altura 240mm

MARCA: VALEPLAST

BOTANIC DO
BRASIL 03

Álcool Etílico em Gel 70%
INPM em conformidade
com a Nota Técnica No
3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA
e a RDC Nº 350/2020,
com as seguintes
especificações: (i)
Aspecto: gel; (ii) Cor:
incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a
100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus 
celsius: 0,850- 0,910g/ml;
(vi) Composição: água
deionizada, álcool etílico na
concentração de 70%
inpm, glicerina,
trietanomalina,
propilenoglicol,
carbomero, benzoato de
denatônio (ou emolientes
equivalentes para evitar o
ressecamento da pele);
(vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; e
(vii) acondicionado em
frasco de 200 ml 

Álcool Etílico em Gel 70%
INPM em conformidade
com a Nota Técnica No
3/2020/SEI/DIRE3/
ANVISA e a RDC Nº
350/2020, com as
seguintes especificações:
(i) Aspecto: gel; (ii) Cor:
incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a
100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus
celsius: 0,850- 0,910g/ml;
(vi) Composição: água
deionizada, álcool etílico
na concentração de 70%
inpm, glicerina,
trietanomalina,
propilenoglicol,
carbomero, benzoato de
denatônio (ou emolientes
equivalentes para evitar o
ressecamento da pele);
(vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; e
(vii) acondicionado em
frasco de 200 ml .

FABRICANTE: BOTANIC
DO BRASIL

MARCA: DERMACREAM

Esta Comissão entende que o
produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital.

AMICI COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

05

Álcool Etílico em Gel 70%
INPM em conformidade
com a Nota Técnica No
3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA
e a RDC No 350/2020,
com as seguintes
especificações: (i)
Aspecto: gel; (ii) Cor:
incolor; (iii) Odor:
característico; (iv) Ph a
100%: 7,0 - 8,5; (v)
Densidade a 25 graus
celsius: 0,850- 0,910g/ml;
(vi) Composição: água
deionizada, álcool etílico na
concentração de 70%
inpm, glicerina,
trietanomalina,
propilenoglicol,
carbomero, benzoato de
denatônio (ou emolientes
equivalentes para evitar o

Álcool Etílico em Gel 70%
INPM em conformidade
com a Nota Técnica No
3/2020/SEI/DIRE3/
ANVISA e a RDC No
350/2020, com as
seguintes especificações:
(I) Aspecto: gel; (II) Cor:
incolor; (III) Odor:
característico; (IV) PH a
100%: 7,0 - 8,5; (V)
Densidade a 25 graus
celsius: 0,850-0,910g/ml;
(VI) Composição: água
deionizada, álcool etílico
na concentração de 70%
INPM, glicerina,
trietanomalina,
propilenoglicol,
carbomero, benzoato de
denatônio (ou emolientes
equivalentes para evitar o
ressecamento da pele);
(VI) Indicação: para
antissepsia das mãos;
(VII) acondicionado em
frasco com dosador que
dispense 1,2 a 2 ml

Esta Comissão entende que o
produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital.

Despacho SEALMOX 0786170         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 507



ressecamento da pele);
(vi) Indicação: para
antissepsia das mãos; (vii)
acondicionado em frasco
com dosador que
dispense 1,2 a 2 ml
quando acionado. Frasco
de 500ml. 

dispense 1,2 a 2 ml
quando acionado. Frasco
de 500ml

MARCA: ALLGEL

FABRICANTE: JALLES
MACHADO S/A

MODELO / VERSÃO:
ÁLCOOL 70 GEL 500 ML
FLIP TOP

REGISTRO ANVISA:
25351.185147/2020-63 

Comercial Marelly
EIRELI 06

Rolo de papel toalha com,
no mínimo, 120 toalhas
cada, do tipo comumente
utilizado em cozinhas,
aprox. 20cmx22cm.
Pacote com 2 rolos.

Rolo de papel toalha com,
no mínimo, 120 toalhas
cada, do tipo comumente
utilizado em cozinhas,
aprox. 20cmx22cm.
Pacote com 2 rolos 60
folhas cada rolo Medidas:
21 x 20

MARCA : SULLEG

Esta Comissão entende que o
produto ofertado NÃO ATENDE às
especificações do Edital.

MOTIVO: O ROLO DE PAPEL
TOALHA DEVE CONTER 120
FOLHAS E NÃO 60 FOLHAS.

MIX PAPELARIA
EIRELLI - ME 07 Caneta esferográfica de

tinta de cor azul

Caneta esferográfica
material plástico,
quantidade cargas 1 un,
material ponta aço
tungstenio, tipo escrita
média, cor tinta azul.

MARCA COMPACTOR

Esta Comissão entende que o
produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital, desde
que a caneta ofertada seja a
compactor economic.

BML COMERCIAL
LTDA 08

Fita adesiva para
marcação de
distanciamento social na
seção eleitoral, locais de
votação e filas, conforme
as seguintes
especificações:

1) Rolo de fita adesiva
comum zebrada (amarela
e preta) de dimensões
aproximadas de 48mm x
14m;

Fita adesiva para
marcação de
distanciamento social na
seção eleitoral, locais de
votação e filas, conforme
as seguintes
especificações:

1) Rolo de fita adesiva
comum zebrada (amarela
e preta) de dimensões
aproximadas de 48mm x
14m;

MARCA: ADELBRAS

Esta Comissão entende que o
produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital.

 
É o que temos a considerar.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/10/2020, às 01:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 15/10/2020, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 15/10/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III,
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"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786170 e o código CRC 62449745.

0006380-37.2020.6.02.8000 0786170v1
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                                    “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

A empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 36.193.120/0001-08, representada neste 
ato pelo Sr. José Humberto da Silva Júnior, aceitando integralmente e irretratavelmente os termos e 
condições, bem como observância dos Regulamentos Administrativos e Normas Técnicas Gerais e Específicas 
Aplicáveis, apresenta a seguinte PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Item DESCRIMINAÇÃO Quant Marca Und R$ UNIT. R$ TOTAL 
  05 Álcool Etílico em Gel 70% INPM em 

conformidade com a Nota Técnica 
No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e, 
com as seguintes Especificação: 
Características Organolépticas – 
Gel translúcido, e odor 
característico de álcool. 
Teor Alcoólico (°INPM) 68,0 – 
72,0 pH: 6,0 - 7,5 
Densidade 0,86 – 0,88 g/cm3, 
Composição: Carbomer,Glycerin, 
Methylparaben, Aminomethyl 
propanol, Alcohol, Menthol e 
Aqua (ou emolientes equivalentes 
para evitar o ressecamento da pele); 
(vi) Indicação: para antissepsia das 
mãos; (vii) acondicionado em frasco 
com dosador que dispense 1,2 a 2 ml 
quando acionado. Frasco de 500ml. 
*COM VÁLVULA PUMP* 

2.760 Ciclo 
Farma 

 Und 
500ml 

R$ 8,18(oito 
reais e dezoito 
centavos 

R$ 22.576,80(vinte e 
dois mil quinhentos e 
setenta e seis reais e 
oitenta centavos) 

Valor Total R$ 22.576,80(vinte e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) 
 
 

Declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações até a presente data, bem como explícito conhecimento da impossibilidade de desistência da 
proposta após a fase de habilitação, SALVO se o (s) alegado (s) motivo (s) decorrente (s) de fato (s) 
superveniente (s) for (em) comprovado (s) e aceite (s) pela Comissão de Licitação. 

 
Propomos prestar ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, pelo preço acima 

indicados, o fornecimento de objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e 
asseverando que: 
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Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e 
aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação. 

 
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os imposto e taxas que incidam ou venha 

incidi sobre os custos do material ofertado 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME EDITAL  
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
 
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS DECORRENTE DESTA LICITAÇÃO:  
 
NOME: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA JÚNIOR  
NACIONALIDADE: BRASILEIRO  
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO  
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  
2ª TRAVESSA WALDEMAR REIS DO RÊGO Nº173 
IPUTINGA, RECIFE-PE  
CPF: 705.532.794-67  
RG: 8.904.362 SDS/ PE 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:  
NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 1835-0  
CONTA CORRENTE Nº:66289-5  
PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE  
 
 

Ilha de Itamaracá, PE, 13 de outubro de 2020. 
 

 
_________________________ 
José Humberto da Silva Júnior  
Sócio-Administrador  
RG: 9.804.362 SDS/PE  
CPF: 705.532.794-67 
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Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP

Número do CNPJ da Empresa 05.854.999/0001-50 Autorização 2052230

Produto CICLO GEL 70

Categoria GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

Processo 25351.068053/2012-52

Publicação do Registro 30/04/2012

Vencimento do Registro 30/04/2027

Situação do Produto ATIVO

Nº Apresentação Registro Tonalidade

1
FRASCO DE PLASTICO - Primária 252230002.001-

9
Não se aplica para essa
categoria

2
GALAO - Primária 252230002.002-

7
Não se aplica para essa
categoria

3
SACHE - Primária 252230002.003-

5
Não se aplica para essa
categoria

4
FRASCO DE PLASTICO - Primária
CAIXA DE PAPELAO - Secundária

252230002.004-
3

Não se aplica para essa
categoria

5
FRASCO PET - Primária CAIXA DE PAPELAO - Secundária 252230002.005-

1
Não se aplica para essa
categoria

Petições

Expediente Data da
Publicação

Transação Assunto Situação

2123381/16-
1

10/07/2017 22498072016 230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de
Fórmula de Produto Registrado - Nacional

Publicado
deferimento

2373091/16-
3

10/07/2017 25932272016 238 - REG. COSMÉTICOS - Revalidação de
Registro

Publicado
deferimento
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0487832/17-
9

22/05/2017 4421542017 239 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de
Acondicionamento para Produto Registrado

Publicado
deferimento

1331451/17-
3

11/06/2018 12013752017 230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de
Fórmula de Produto Registrado - Nacional

Publicado
indeferimento

1504577/17-
3

07/10/2019 13708132017 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de
Rotulagem de Produto Registrado

Publicado
indeferimento

0885264/18-
2

7787082018 230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de
Fórmula de Produto Registrado - Nacional

Aguardando análise
de petição
vinculada

2092897/20-
9

5154982020 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de
Rotulagem de Produto Registrado

Em exigência

2104427/20-
7

5153582020 2105 - REG. COSMÉTICOS - Cancelamento de
Apresentação de Produto Registrado a Pedido

Aguardando análise
de petição
vinculada

3086044/20-
9

6972482020 232 - REG. COSMÉTICOS - Substituição do
Acondicionamento de Produto Registrado

Distribuído para a
área responsável

Voltar
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FISPQ – FICHA SEGURANÇA DE PRODUTO 
QUÍMICO 

CICLO GEL 70 

REVISÃO: 02 DATA: 04/08/2016 
ELABORADO POR: Jefferson Lourenço Barbosa 
REVISADO POR: Eliana C.P. de Moraes 
APROVADO POR: Taisa Garnier Passagem  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Literaturas específicas sobre o produto PÁG Página 1 de 5 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO 
Nome do Produto: CICLO GEL 70 

Principais usos recomendados: O Ciclo Gel 70 é indicado para anti-sepsia das mãos em ambientes 

hospitalares e de atendimento à saúde. É um potente bactericida e fungicida, eliminando de modo 

eficiente as bactérias, fungos e vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes 

hospitalares.  

Nome da Empresa: CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI 

Endereço: Rua Benedito José de Carvalho Ramos, 150 – Parque Industrial – Serrana – São Paulo – 

Brasil. 

CEP: 14150 – 000. 

Telefone(s): +55 (16) 3987-9287 / 0800 – 709 – 9287 

Site: www.ciclofarma.com.br 

E-mail para informações: qualidade@ciclofarma.com.br 
 

2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
 
Tipo de produto: Gel translúcido e odor característico de álcool. 

 
Nome químico comum ou genérico: Carbopol 940, Álcool Etílico Hidratado, Glicerina, Metilparabeno, 

AMP 95, Mentol, Água deionizada.  

INCI: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Menthol, 
Aminomethylpropanol, Alcohol e Water. 
 

Ingredientes que contribuam para o 
perigo: 

Álcool Etílico Hidratado. 

  
3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
PERIGOS MAIS IMPORTANTES  
Perigos físicos e químicos: Liquido inflamável / Produto Inflamável. 

 
Efeitos adversos a saúde humana: 
Efeitos Locais: 

Levemente irritante para os olhos. Produto que altera o 
comportamento humano quando ingerido.  Causa dores de 
cabeça, sonolência e lassidão. Absorvido em altas doses pode 
provocar torpor, alucinações visuais e embriagueis.  

 
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
  
Inalação: Não ha ocorrências. 

 
Contato com a pele: Não irritante para a pele. 

 
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.  

 
Ingestão: 
 

Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de 
cabeça, náuseas e vômitos. Lavar a boca com água limpa em 
abundância e dar bastante água para beber. Procurar 
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assistência médica imediatamente. 
 

Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o 
grau de contaminação, sempre que possível levando o rótulo do 
produto. 
 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
Meios de extinção apropriados: 
 
Meios de extinção não apropriados:     

Espuma para álcool, pó e dióxido de carbono.  
 
Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o 
produto em chamas, pois ele pode espalhar – se violentamente 
e aumentar a intensidade do fogo. 

  
Perigos específicos:                               Os vapores podem deslocar – se até uma fonte de ignição e 

provocar retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir 
com o calor do fogo. Há risco de explosão do vapor em 
ambientes fechados. 
 

Métodos especiais:  Manter – se longe dos tanques. Resfriar com neblina de água  
 os recipientes que estiverem expostos ao fogo.  
 
Proteção aos bombeiros:                            Equipamento de proteção individual adequados. Em  
  
                                                              ambientes  fechados, usar equipamentos de resgate com  
 
 suprimento de ar. 
 
6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
  
Precauções pessoais 
 

Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, 
fagulhas, chamas e não fumar na área de risco.  
 

Precauções ao meio ambiente: Conter possíveis vazamentos, impedindo que o produto 
contamine rios ou solos.  
 

Métodos para limpeza Lavar com água em abundância.  
 

Recuperação:  Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente 
etiquetado e bem fechado. Conservar para posterior 
eliminação. 
 

Disposição:  
 
                           
 
 
 
Neutralização:                             

Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de 
esgoto ou cursos de água. A disposição final deste produto 
deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a 
legislação vigente.  
 
 
Absorver com terra, areia, ou outro material adsorvente. 
Remover o material contaminado para um recipiente bem 
fechado para posterior eliminação. 
 

Nota: 
 
 

Contactar órgão ambiental local, no caso de vazamento ou 
contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. 
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 
MANUSEIO  
Prevenção da exposição do trabalhador Não se aplica. Produto para antissepsia das mãos deverá ser 

aplicado na pele. Evitar contato com os olhos. 
 

Orientações para manuseio seguro 
 

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene 
industrial. 
 
 
 

ARMAZENAMENTO 
 

 
 

Condições de armazenamento Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e 
temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e 
umidade. 

  
8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
 

 

Equipamento de Proteção Individual  
- Proteção respiratória: Não é necessário. 

 
- Proteção das mãos: Produto para antissepsia das mãos, deve ser aplicado na pele. 

 
- Proteção dos olhos: Não se aplica. 

 
- Proteção da pele e do corpo:  
Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lava-olhos disponíveis nos 

locais onde haja manipulação do produto. 
 

Medidas de higiene: Manter o local de armazenamento sempre limpo, seco, 
desobstruído, bem ventilado e sinalizado. Não comer, beber ou 
fumar manuseando produtos químicos. 

 

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto  
- Estado físico: Gel translúcido, e odor característico de álcool. 

 
- Odor: 
 
pH: 
 
Densidade: 

Característico de álcool. 
 
6,0 a 7,5 
 
0,86 a 0,88 g/cm3 

  
Solubilidade:  
 
Teor de álcool:  

Solúvel em água.  
 
68 a 72° INPM 
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 
Condições específicas  
Instabilidade: 
 
 
Condições a evitar: 

Estável se mantido a temperatura ambiente e em sua 
embalagem original. 
 
Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato 
com fontes de calor e ignição. 

  
Incompatibilidade:  Oxidantes fortes. 
  
 
11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxidade Aguda 
LD50- (ratos): 
 

 
Não há referência. 

  
12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
  
Ecotoxicidade 
 
 

Como o etanol é solúvel em água pode provocar, mesmo em 
pequenas quantidades, danos à fauna e flora aquática. 
Pode afetar o solo, e por percolação, degradar a qualidade das 
águas e lençóis freáticos.  
 
 

  
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
 
Métodos de tratamento e disposição  
- Produto: O tratamento e disposição do produto devem ser analisados 

conforme legislação vigente.  
 

  
 

- Embalagens usadas: O descarte deve ser realizado em instalações autorizadas, 
conforme legislação vigente.  

 
14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 
Regulamentações nacionais   
Vias terrestres (MT, Portaria 
204/1997): 
 
 
 
 

 
Número ONU: 1170 
Nome apropriado para embarque: Etanol ou soluções de 
etanol. 
Classe de risco: 3 
Grupo de embalagem: II 
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15 - REGULAMENTAÇÕES 
 
Classificações / símbolos:  
Classificação conforme NFPA:              
 

  Incêndio: 3 
  Saúde: 2 
  Reatividade: 1 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Solicito nova análise nova análise de conformidade

técnica  item 05, evento sei nº 0789843.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/10/2020, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789844 e o código CRC 31A20153.

0006380-37.2020.6.02.8000 0789844v1
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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 outubro de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise  de conformidade técnica, da proposta

apresentada para o item 05, evento sei nº 0789843, temos o
seguinte:

 
SOLICITADO NO EDITAL:
 
Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade

com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC
No 350/2020, com as seguintes especificações:

(i) Aspecto: gel;
(ii) Cor: incolor;
(iii) Odor: característico;
(iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5;
(v) Densidade a 25 graus celsius: 0,850- 0,910g/ml;
(vi) Composição: água deionizada, álcool etílico na

concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina,
propilenoglicol, carbomero, benzoato de denatônio (ou
emolientes equivalentes para evitar o ressecamento da pele);

(vi) Indicação: para antissepsia das mãos;
(vii) acondicionado em frasco com dosador que

dispense 1,2 a 2 ml quando acionado. Frasco de 500ml.
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PROPOSTO PELO LICITANTE:
 
Álcool Etílico em Gel 70% INPM em conformidade

com a Nota Técnica No 3/2020/SEI/DIRE3/ ANVISA e, com as
seguintes Especificação:

Características Organolépticas – Gel translúcido;
odor característico de álcool.
Teor Alcoólico (°INPM) 68,0 – 72,0
pH: 6,0 - 7,5
Densidade 0,86 – 0,88 g/cm3
Composição: Carbomer,Glycerin, Methylparaben,

Aminomethyl propanol, Alcohol, Menthol e Aqua (ou
emolientes equivalentes para evitar o ressecamento da pele);

(vi) Indicação: para antissepsia das mãos;
(vii) acondicionado em frasco com dosador que

dispense 1,2 a 2 ml quando acionado. Frasco de 500ml. *COM
VÁLVULA PUMP* 

 
Do exposto acima, esta unidade entende que a

proposta ATENDE aos requisitos do EDITAL.
 
Atenciosamente. 
 
 
 
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/10/2020, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790447 e o código CRC E2C969A1.
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ODAILTON  JOSE  MOREIRA DE  SOUZA,  nacionalidade  BRASILEIRA,  nascido  em  09/07/1980,
CASADO  em  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS,  EMPRESARIO,  CPF  nº  027.147.399-11,
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 60827923, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado(a) no(a)
AVENIDA ANITA GARIBALDI 1979, 1661, CASA  7C, ORFAS, PONTA GROSSA, PR, CEP 84.015-
905, BRASIL.

CARLA FRANCINI DE  SOUZA,  nacionalidade  BRASILEIRA,  nascida  em 01/10/1983,  casada  em
COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS,  EMPRESARIA,  CPF  nº  047.024.169-10,  CARTEIRA  DE
IDENTIDADE nº 80654685, órgão expedidor SSP - PR,  residente e  domiciliado(a)  no(a) AVENIDA
ANITA  GARIBALDI  1979,  1661,  CASA 7C,  ORFAS,  PONTA GROSSA,  PR,  CEP  84.015-905,
BRASIL.

Sócios  da  sociedade  limitada  de  nome  empresarial  SKYE  ENXOVAIS  INTELIGENTES  LTDA,
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina, sob NIRE nº 42205793872, com sede Avenida Rio Branco, 404, Sala  208 AL  Torre I,
Centro  Florianópolis,  SC,  CEP  88.015-200,  devidamente  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa
Jurídica/MF sob o nº 31.295.258/0001-96, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente
alteração  contratual,  nos  termos  da  Lei  n°  10.406/  2002,  mediante  as  condições  estabelecidas  nas
cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social anterior totalmente integralizado no valor de R$ 350.000,00
(Trezentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas no valor de
R$ 1,00 (Um Real) cada uma, passa a ser de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), dividido
em 550.000 (Quinhentas e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento
é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios em em moeda corrente nacional, ficando
assim distribuido conforme abaixo:

N. ORDEM SOCIOS QUOTAS R$ VALORES
1 ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA 495.000 R$ 495.000,00
2 CARLA FRANCINI DE SOUZA 55.000 R$ 55.000,00

TOTAL 550.000 R$ 550.000,00

 
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em FLORIANÓPOLIS.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
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Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante
as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA  PRIMEIRA. A  sociedade  gira  sob  o  nome  empresarial  SKYE  ENXOVAIS
INTELIGENTES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede:  AV RIO BRANCO,  404 ,  SALA 208 AL TORRE I,
CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP: 88.015-200. 

CLÁUSULA TERCEIRA. Observadas as disposições da legislação aplicavel, a sociedade poderá abrir
filiais, sucursais, agencias e escritórios em qualquer parte do territorio nacional, a criterio dos sócios.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA.  A  sociedade  tem  como  objeto   social:  COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS TÊXTEIS, ENXOVAIS E DE ARMARINHO;  ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO,
JOIAS  E  ACESSÓRIOS,  FABRICAÇÃO   DE  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO  PESSOAL E
PROFISSIONAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades  em 21/08/2018 e seu prazo de duração é
indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais), dividido
em 550.000 (Quintentas e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente
subscritas  e  integralizadas  em moeda corrente  nacional,  assim distribuido  entre  os  sócios  conforme
abaixo:

N. ORDEM SOCIOS QUOTAS R$ VALORES
1 ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA 495.000 R$ 495.000,00
2 CARLA FRANCINI DE SOUZA 55.000 R$ 55.000,00

TOTAL 550.000 R$ 550.000,00

CLÁUSULA SETIMA.  São  regidas  pela  legislação  aplicável  à  matéria,  tanto  ao  valor  das  quotas,
integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A  Administração  da  sociedade  será  exercida  ISOLADAMENTE  pelo  sócio
ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e
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passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial
em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Unico: No exercício da administração, o administrador poderá retirar valor mensal a título de
pro labore.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA NOMA.  O  exercício  social  terminará  em  31  de  dezembro  de  cada  ano,  quando
serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e
a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou
prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período
do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que
aprovada pelos sócios quotistas.

DO FALECIMENTO DE SOCIO

CLÁUSULA DECIMA.  O  falecimento,  retirada,  interdição  ou  inabilitação  de  um  dos  sócios  não
acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio
falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se à Sociedade, então, caberá
ao(s)  sócio(s)  remanescente(s)  providenciar(em)  a  produção  de  balanço  especial  e  apuração  do
patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço
geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está
impedido  de  exercer  a  administração  da  sociedade,  por  lei  especial  ou  em  virtude  de  condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que  vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância 

dos preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.
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DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. Declara,  sob as  penas  da  lei,  que se enquadra na condição  de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

FORO

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. Fica eleito o foro da comarca de FLORIANÓPOLIS, para dirimir as
questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FLORIANÓPOLIS, 29 de Setembro de 2020.

______________________________________
ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA

______________________________________
CARLA FRANCINI DE SOUZA
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�}�Q�ĝ Q̂ b̀�Q_~̂ac\ âb̂QZf̂ab̂Qd[Qb̂[]Q̂QdcQ̂�b̂à�[Qd̂ b̀cQd̂Z~c]c��[Q̂Q�ĝQd̂b�\Q_~̂a[̀Q_[d̂ ]̂ Q̀̂Qfa}[]\c��̂ Q̀_c]c
}f]\��~c�Q

�~[]fca�_[~f̀YQ̂\Q��Qd̂QJgbg�][Qd̂Q�����Q

t,F8wvtr+�tG6+�t�68�F+,6+GtE�F

Q

Q

 -.¡01

Proposta DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EMPRESA SKYE ITEM 01 (0800656)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 536



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.295.258/0001-96
Razão Social: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA
Nome Fantasia: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 258883243 Inscrição Municipal: 5269733
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 550.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/08/2018
CNAE Primário: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 1: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 2: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 3: 7723-3/00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E

Dados para Contato
CEP: 88.015-200
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 404 - SALA 208 AL TORRE I - CENTRO
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina
Telefone: (42) 91139192
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro
027.147.399-11CPF:

Nome: ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA
Carteira de Identidade: 00355746626 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 08/01/2019 Data de Nascimento: 09/07/1980
E-mail: skyelicitacoes@gmail.com

Emitido em: 21/10/2020 08:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 047.024.169-10 Participação Societária: 10,00%
Nome: CARLA FRANCINI DE SOUZA
Carteira de Identidade: 02311825524 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 06/07/2017 Data de Nascimento: 01/10/1983
Filiação Materna: MARINELI APARECIDA DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 00355746626 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 08/01/2019

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZANome:

027.147.399-11Estrangeiro:

CEP: 84.010-410
Endereço: RUA HENRIQUE DEGRAF, 170 - APTO 32 - CENTRO
Município / UF: Ponta Grossa / Paraná
Telefone: (42) 32256905
E-mail: skyelicitacoes@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 027.147.399-11 Participação Societária: 90,00%
Nome: ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA
Carteira de Identidade: 00355746626 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 08/01/2019 Data de Nascimento: 09/07/1980
Filiação Materna: LISETE APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 02311825524 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 06/07/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CARLA FRANCINI DE SOUZANome:

047.024.169-10Estrangeiro:

CEP: 84.015-903
Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1661 - CASA 7C - ORFAS
Município / UF: Ponta Grossa / Paraná
Telefone: (42) 00000000
E-mail: skyelicitacoes@gmail.com

Emitido em: 21/10/2020 08:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 027.147.399-11
Nome: ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA
Carteira de Identidade: 00355746626 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 08/01/2019 Data de Nascimento: 09/07/1980
Filiação Materna: LISETE APARECIDA MOREIRA DE SOUZA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 02311825524 Órgão Expedidor: detran-pr
Data de Expedição: 06/07/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CARLA FRANCINI DE SOUZANome:

047.024.169-10Estrangeiro:

CEP: 84.015-903
Endereço: AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1661 - CASA 7C - ORFAS
Município / UF: Ponta Grossa / Paraná
Telefone: (42) 00000000
E-mail: skyelicitacoes@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES

Emitido em: 21/10/2020 08:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.295.258/0001-96

Razão Social: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Nome Fantasia: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/03/2021

FGTS 30/10/2020

Trabalhista Validade: 30/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/11/2020

Receita Municipal Validade: 21/10/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/10/2020 15:03 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 31.295.258/0001-96

Razão Social: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, 404 - SALA 208 AL TORRE I - CENTRO - Florianópolis / Santa
Catarina

Emitido em: 21/10/2020 08:46 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.295.258/0001-96

Certidão nº: 27590847/2020

Expedição: 21/10/2020, às 10:48:17

Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.295.258/0001-96, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 21/10/2020 11:13:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA 

CNPJ: 31.295.258/0001-96 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 07/10/2020  0477358 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 Comarca de Blumenau 

 C E R T I D Ã O 

 FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 CERTIDÃO Nº:   7790139  FOLHA: 1/1 

             À   vista   dos   registros   cíveis   constantes   nos   sistemas   de   informática   do   Poder   Judiciário   do   Estado   de   Santa 
 Catarina   da   Comarca   de   Blumenau,   com   distribuição   anterior   à   data   de   06/10/2020,   verificou-se   NADA   CONSTAR 
 em nome de:  

 SKYE ENXOVAIS LIMITADA LTDA, portador do CNPJ: 31.295.258/0001-96. **************************************** 

             OBSERVAÇÕES: 

 a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

 b)   os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante   e   devem   ser   conferidos   pelo   interessado   e/ou 
 destinatário; 

 c)   a   autenticidade   deste   documento   poderá   ser   confirmada   no   endereço   eletrônico   http://www.tjsc.jus.br/portal,   opção 
 Certidões/Conferência de Certidão; 

 d)   para   a   Comarca   da   Capital,   a   pesquisa   abrange   os   feitos   em   andamento   do   Foro   Central,   Eduardo   Luz,   Norte   da 
 Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

 e)   certidão   é   expedida   em   consonância   com   a   Lei   nº   11.101/2005,   com   a   inclusão   das   classes   extrajudiciais:   128   - 
 Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

 ATENÇÃO:   A   presente   certidão   é   válida   desde   que   apresentada   juntamente   com   a   respectiva   certidão   de   registros 
 cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

             Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

             Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

 Blumenau, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. 

                0477358 
 PEDIDO N°:  
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.159.991/0001-34
Razão Social: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 11578470 Inscrição Municipal: 613101
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 120.000,00 Data de Abertura da Empresa: 11/10/2019
CNAE Primário: 2223-4/00 - FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL

PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

Dados para Contato
CEP: 27.347-090
Endereço: RUA EXC BRAZ DA SILVEIRA LEAL, 74 - LOJA DOIS - VILA
Município / UF: Barra Mansa / Rio de Janeiro
Telefone: (24) 33280666 Telefone: (24) 33280912
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro
453.007.987-20CPF:

Nome: ROSA MARIA MARINHO BRANT
Carteira de Identidade: 870062858 Órgão Expedidor: DETRAN / RJ.
Data de Expedição: 21/10/2004 Data de Nascimento: 24/04/1955
E-mail: plasticos.independencia@yahoo.com.br

Emitido em: 20/10/2020 15:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 453.007.987-20 Participação Societária: 100,00%
Nome: ROSA MARIA MARINHO BRANT
Carteira de Identidade: 870062858 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 21/10/2004 Data de Nascimento: 24/04/1955
Filiação Materna: VERA MARIA DOS SANTOS MARINHO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 811930312 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 25/10/2002

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
JOSE CALDEIRA BRANTNome:

040.189.317-00Estrangeiro:

CEP: 27.347-070
Endereço: RUA MANOEL PEREIRA DE JESUS, 702 - CASA - VILA INDEPENDENCIA
Município / UF: Barra Mansa / Rio de Janeiro
Telefone: (00) 00000000
E-mail: PLASTICOS.INDEPENDENCIA@YAHOO.COM.BR

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 453.007.987-20
Nome: ROSA MARIA MARINHO BRANT
Carteira de Identidade: 870062858 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 21/10/2004 Data de Nascimento: 24/04/1955
Filiação Materna: VERA MARIA DOS SANTOS MARINHO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 811930312 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 25/10/2002

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
JOSE CALDEIRA BRANTNome:

040.189.317-00Estrangeiro:

CEP: 27.347-070
Endereço: RUA MANOEL PEREIRA DE JESUS, 702 - CASA - VILA INDEPENDENCIA
Município / UF: Barra Mansa / Rio de Janeiro
Telefone: (00) 00000000
E-mail: PLASTICOS.INDEPENDENCIA@YAHOO.COM.BR

Linhas Fornecimento

Materiais
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO

Emitido em: 20/10/2020 15:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

Emitido em: 20/10/2020 15:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.159.991/0001-34

Razão Social: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/11/2020

Receita Municipal Validade: 10/10/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 21/10/2020 09:38 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.159.991/0001-34 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:39 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2021.
Código de controle da certidão: 0245.5E51.C2FE.2940
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 35.159.991/0001-34
Razão Social: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

2223-4/00 - FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA
USO NA CONSTRUÇÃO

Endereço:

RUA EXC BRAZ DA SILVEIRA LEAL, 74 - LOJA DOIS - VILA INDEPENDENCIA - Barra
Mansa / Rio de Janeiro

Emitido em: 21/10/2020 09:51 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.159.991/0001-34

Certidão nº: 27591071/2020

Expedição: 21/10/2020, às 10:49:39

Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.159.991/0001-34, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/10/2020 08:13:31 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 35.159.991/0001-34 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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                O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, 
CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou 
assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso 
relativos a:

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, 
notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou 
apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e 
demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, 
administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias 
distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou 
registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses 
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em 
entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações 
de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder 
familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do 
Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, 
execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde: 
doze de agosto de dois mil até doze de agosto de dois mil e vinte,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e CNPJ: 35.159.991/0001-34, 

pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 
2020.0323947.830-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - Licitação Pública.
LUIS PAULO DA SILVA - Matr. 17018 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada 
eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emolumentos
Gratuito/Isento

CERTIDÃO
2020.0323947.830-1

Emitida em 12/08/2020 12:04:58

Barra Mansa, 12 de agosto de 2020.

Modelo Cível

ü  Válido somente com Selo de Fiscalização.
ü  A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página   http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao

ü  Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.

ü  Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
ü  Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
ü  Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIDOR DE BARRA MANSA

Av. Argemiro de Paula Coutinho, 2000

CEP: 27.310-020 - Centro - Barra Mansa - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

ECNE32020-KMI
Consulte a validade do selo em: 
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.872.196/0001-44

Certidão nº: 27591456/2020

Expedição: 21/10/2020, às 10:51:52

Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.872.196/0001-44, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 21/10/2020 11:20:22 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI 

CNPJ: 16.872.196/0001-44 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.872.196/0001-44

Razão Social: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI

Nome Fantasia: BOTANIC DO BRASIL

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/03/2021

FGTS 06/11/2020

Trabalhista Validade: 25/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/03/2021

Receita Municipal (Isento)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 21/10/2020 10:09 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 16.872.196/0001-44
Razão Social: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

2061-4/00 - FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES SINTÉTICOS

Endereço:

RODOVIA BR 020 KM 2,5 CHACARA, 05 - GALPAO04 05 E 06 - SOBRADINHO II -
BRASÍLIA / Distrito Federal

Emitido em: 21/10/2020 10:11 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.872.196/0001-44
Razão Social: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI
Nome Fantasia: BOTANIC DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 0762221400111 Inscrição Municipal: 0762221400111
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 05/09/2012
CNAE Primário: 2061-4/00 - FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES SINTÉTICOS
CNAE Secundário 1: 2052-5/00 - FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS
CNAE Secundário 2: 2062-2/00 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
CNAE Secundário 3: 2063-1/00 - FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 4: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE

Dados para Contato
CEP: 73.251-902
Endereço: RODOVIA BR 020 KM 2,5 CHACARA, 05 - GALPAO04 05 E 06 -
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33025111 Telefone: (61) 30476500
E-mail: BOTANIC@BOTANICDOBRASIL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
580.215.156-00CPF:

Nome: LUIZ ANTONIO MARTINS CHAGAS
Carteira de Identidade: ME562503 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 23/09/1983 Data de Nascimento: 14/09/1965
E-mail: licita@nirajcosmeticos.com.br

Emitido em: 21/10/2020 10:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 372.248.081-72 Participação Societária: 100,00%
Nome: CARLOS MORAES CORREA
Carteira de Identidade: 678989 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 23/02/1997 Data de Nascimento: 21/04/1965
Filiação Materna: DINORAH MORAES ABREU
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3717005 Órgão Expedidor: SESP
Data de Expedição: 19/03/2015

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
DELIENE DE SOUSA ALVES MORAESNome:

947.776.326-87Estrangeiro:

CEP: 73.105-907
Endereço: CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO RODOVIA DF 150 KM, 2 5 -
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (34) 33117702
E-mail: moraes@nirajcosmeticos.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 372.248.081-72
Nome: CARLOS MORAES CORREA
Carteira de Identidade: 678989 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 23/02/1997 Data de Nascimento: 21/04/1965
Filiação Materna: DINORAH MORAES ABREU
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3717005 Órgão Expedidor: SESP
Data de Expedição: 19/03/2015

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
DELIENE DE SOUSA ALVES MORAESNome:

947.776.326-87Estrangeiro:

CEP: 73.105-907
Endereço: CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO RODOVIA DF 150 KM, 2 5 -
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (34) 33117702
E-mail: moraes@nirajcosmeticos.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

Emitido em: 21/10/2020 10:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
15733 - Embalagem Produto - Farmacêutico / Veterinário / Cosmético /Perfumaria / Alimentar

Emitido em: 21/10/2020 10:12 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209981628 de 30/01/2020 Protocolo 209981628 de 30/01/2020 NIRE 26202540253
Nome da empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 195618213889280

30/01/2020
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Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209981628 de 30/01/2020 Protocolo 209981628 de 30/01/2020 NIRE 26202540253
Nome da empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 195618213889280

30/01/2020
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Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209981628 de 30/01/2020 Protocolo 209981628 de 30/01/2020 NIRE 26202540253
Nome da empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 195618213889280

30/01/2020
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Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209981628 de 30/01/2020 Protocolo 209981628 de 30/01/2020 NIRE 26202540253
Nome da empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 195618213889280

30/01/2020
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Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209981628 de 30/01/2020 Protocolo 209981628 de 30/01/2020 NIRE 26202540253
Nome da empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 195618213889280

30/01/2020

209981628

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PROTOCOLO 209981628 - 30/01/2020

ATO 090 - CONTRATO

EVENTO 090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202540253

CNPJ 36.193.120/0001-08

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2020

SOB N: 26202540253

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20209981628

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.193.120/0001-08

Certidão nº: 27591917/2020

Expedição: 21/10/2020, às 10:54:46

Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.193.120/0001-08, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 21/10/2020 11:23:31 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 36.193.120/0001-08 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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\hMe_M|dc\Me\M~̂_��\ML}_ĉ�bg[\M�������MOUKyM�����ZM�hdbc\MdM̀d̂cg[g̀d̂M\hMb�\MedM̂_|_̂gedM}g[gcd��\�M

�e�M�h_M\M[\bc_�e\MedM̀ \̂̀\acdMd̀ _̂a_bcdedM̀d̂dM̀d̂cg[g̀d̂Me\M~̂_��\ML}_ĉ�bg[\M�������MOUKyM�����Zb�\Ma_̂�ZMb\Mc\e\
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 36.193.120/0001-08
Razão Social: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA SAO LOURENCO DA MATA, 151 - BAIRRO NOVO - Itamaracá / Pernambuco

Emitido em: 21/10/2020 10:17 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 36.193.120/0001-08
Razão Social: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: HMGK
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 087297272 Inscrição Municipal: 3682
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 30/01/2020
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 2: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 3: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 4: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 5: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 6: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 7: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 8: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 9: 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E
CNAE Secundário 10: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 53.900-000
Endereço: RUA SAO LOURENCO DA MATA, 151 - BAIRRO NOVO
Município / UF: Itamaracá / Pernambuco
Telefone: (81) 34584376
E-mail: NADOLLI@HOTMAIL.COM

Emitido em: 21/10/2020 10:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
705.532.794-67CPF:

Nome: JOSE HUMBERTO DA SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: 9804362 Órgão Expedidor: SDS/PE
Data de Expedição: 27/09/2013 Data de Nascimento: 20/05/1999
E-mail: hmgkltda@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 496.166.094-91 Participação Societária: 40,00%
Nome: MARIA JOSE DA SILVA
Carteira de Identidade: 2832508 Órgão Expedidor: SDS-PE
Data de Expedição: 31/07/2015 Data de Nascimento: 23/09/1948
Filiação Materna: AMARA ANTONIA DA SILVA
Estado Civil: Viúvo(a)

CEP: 50.000-000
Endereço: OUTROS SEGUNDA TRAVESSA VALDEMAR REIS DO REGO, 30 - CASA -
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (00) 00000000
E-mail: hmgkltda@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 705.532.794-67 Participação Societária: 60,00%
Nome: JOSE HUMBERTO DA SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: 9804362 Órgão Expedidor: SDS-PE
Data de Expedição: 27/09/2013 Data de Nascimento: 20/05/1999
Filiação Materna: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAUJO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 50.731-210
Endereço: RUA WALDEMAR REIS DO REGO, 173 - IPUTINGA
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 32265109
E-mail: hmgkltda@gmail.com

Emitido em: 21/10/2020 10:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 705.532.794-67
Nome: JOSE HUMBERTO DA SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: 9804362 Órgão Expedidor: SDS-PE
Data de Expedição: 27/09/2013 Data de Nascimento: 20/05/1999
Filiação Materna: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAUJO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 50.731-210
Endereço: RUA WALDEMAR REIS DO REGO, 173 - IPUTINGA
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 32265109
E-mail: hmgkltda@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA   ANIMAIS
4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7360 - JOGOS, CONJUNTOS  E  EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS
7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7450 - MÁQUINAS DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM PARA  USO  EM ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS
8810 - ANIMAIS VIVOS, CRIADOS PARA ALIMENTAÇÃO
8820 - ANIMAIS VIVOS, NÃO CRIADOS PARA ALIMENTAÇÃO
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS
9420 - FIBRAS VEGETAIS, ANIMAIS E SINTÉTICAS

Emitido em: 21/10/2020 10:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MIX PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.180.611/0001-27

Certidão nº: 27592205/2020

Expedição: 21/10/2020, às 10:56:37

Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MIX PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 24.180.611/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 21/10/2020 11:25:06 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI 

CNPJ: 24.180.611/0001-27 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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GWIG]̂UXOUTG�����K�Û��QT�YJ��G
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MNO6CICPQIRNI6PNRPQNS,TUVWXTYZ,U[,\]̂ _,Ù,HabLcFbdLLGFFFLeHES,fgWhZXZ,ijg,Uk[,l[VVjT,gm,VjZ,WZfgTZ,lX[fjYTnZS
gmlXgoZf[V,gpgWjYZUf[,YXZqZhr[,fgoXZfZUYg,[j,s[XtZf[S,U[V,YgXm[V,f[,TUWTV[,uuu,g,uv,f[,ZXYwx̀,g,U[,TUWTV[,uuu,f[,ZXYwỳ,fZ
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WO(XLY(dQ̂ UNL̂ LV]OP(Vc(efbR(WL(eg(WL(WLhL̂ TPQ(WL(fiijR(SLVWQ(OU]Q(O([S[_P[YP(WQ(]PO]Ô LV]Q(_OkQPLMYWQ(LS]OTLNLMYWQ
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.180.611/0001-27

Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/03/2021

FGTS 24/10/2020

Trabalhista Validade: 12/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/09/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 25/10/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 21/10/2020 10:29 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Nome (razão social): M IX PAPELARIA EIRELI
CNPJ/CPF: 24.180.611/ 0001-27
(Solicitante sem inscrição no Cadast ro de Contribuintes do ICM S/ SC)

Esta cert idão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é cert if icado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima ident if icado, relat ivas aos t ributos,
dívida at iva e demais débitos administ rados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da certidão: 200140129026665
Data de emissão: 20/ 10/ 2020 15:00:19
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

19/ 12/ 2020

A autent icidade desta cert idão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet , no endereço:
ht tp:/ / www.sef.sc.gov.br

ESTADO DESANTA CATARINA
SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOSESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 20/10/2020 15:00:19
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.180.611/0001-27
Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Endereço:

RUA DOIS DE DEZEMBRO, 74 - CENTRO - Maceió / Alagoas

Emitido em: 21/10/2020 10:32 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.180.611/0001-27
Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 244530351 Inscrição Municipal: 901411247
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 88.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/02/2016
CNAE Primário: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 1: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 3: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 4: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 5: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 6: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 7: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 8: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 9: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 57.020-120
Endereço: RUA DOIS DE DEZEMBRO, 74 - CENTRO
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 30280080
E-mail: MIXPAPELARIA74@HOTMAIL.COM

Emitido em: 21/10/2020 10:33 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
679.754.454-87CPF:

Nome: BERNARDO MAIA CUNHA FERREIRA
Carteira de Identidade: 981710 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 27/05/1992 Data de Nascimento: 27/02/1974
E-mail: bmcf3@hotmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 679.754.454-87 Participação Societária: 100,00%
Nome: BERNARDO MAIA CUNHA FERREIRA
Carteira de Identidade: 00160647270 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 06/06/2017 Data de Nascimento: 27/02/1974
Filiação Materna: MARIA THEREZA MAIA CUNHA FERREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.035-030
Endereço: RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARAES, 849 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 32316309
E-mail: bmcf3@hotmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 679.754.454-87
Nome: BERNARDO MAIA CUNHA FERREIRA
Carteira de Identidade: 00160647270 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 06/06/2017 Data de Nascimento: 27/02/1974
Filiação Materna: MARIA THEREZA MAIA CUNHA FERREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.035-030
Endereço: RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARAES, 849 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 32316309
E-mail: bmcf3@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
5915 - FILTROS E REDES
7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOMPUTADORES
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS
8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

Emitido em: 21/10/2020 10:33 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Emitido em: 21/10/2020 10:33 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 11:58 SOB Nº 20180178954.
PROTOCOLO: 180178954 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397289. NIRE: 27600201751.
MIX PAPELARIA EIRELI - ME

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 17/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOCS. HABILITAÇÃO EMPRESA MIX PAPELARIA ITEM 07 (0800669)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 649



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 11:58 SOB Nº 20180178954.
PROTOCOLO: 180178954 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397289. NIRE: 27600201751.
MIX PAPELARIA EIRELI - ME

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 17/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOCS. HABILITAÇÃO EMPRESA MIX PAPELARIA ITEM 07 (0800669)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 650



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 11:58 SOB Nº 20180178954.
PROTOCOLO: 180178954 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397289. NIRE: 27600201751.
MIX PAPELARIA EIRELI - ME

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 17/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoProposta DOCS. HABILITAÇÃO EMPRESA MIX PAPELARIA ITEM 07 (0800669)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 651



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2018 11:58 SOB Nº 20180178954.
PROTOCOLO: 180178954 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803397289. NIRE: 27600201751.
MIX PAPELARIA EIRELI - ME

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 17/08/2018
         www.facilita.al.gov.br
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P@Q>RS@TURVLQ>QW5LX4YZ[\]Ŷ_4Z̀4abcd4Ze4OOfJgJfOHhIHHHOiJJX4jk\l_]_4m_]_4nYZ[4j̀4jY[m̀ [̂ 4̀Z̀ 4YZ\Y[̀4o4j̀4_]̂p4qr
j_4skY4Ze4tpuuuX4jk4qv4jk4wxZỳ4jk4vzz{X4_\]k[\Yj̀4mkl_4skY4Ze4zpt|}X4jk4qr4jk4̀x̂x~]̀4jk4vzzzX4�xk4Z�̀4k�m]k�_4�kZ̀]
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.292.106/0001-22
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 038741334 Inscrição Municipal: 4153421
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/11/2009
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 4: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
CNAE Secundário 5: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 6: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 7: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 8: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 9: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 10: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 11: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 12: 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 13: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 14: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 15: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 16: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 17: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 18: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 19: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 20: 4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 21: 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS
Emitido em: 21/10/2020 10:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 23: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato
CEP: 52.061-430
Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 - CASA FORTE
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 34410330
E-mail: BMLCOMERCIAL@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
097.132.384-43CPF:

Nome: HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Carteira de Identidade: 8102353 Órgão Expedidor: DETRAN/PE
Data de Expedição: 30/07/2019 Data de Nascimento: 29/12/1991
E-mail: bmlcomercial@hotmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 084.177.694-63 Participação Societária: 5,00%
Nome: RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES DE ANDRADE LIMA
Carteira de Identidade: 7.339.943 Órgão Expedidor: SDS/PE
Data de Expedição: 20/01/2010 Data de Nascimento: 10/05/1989
Filiação Materna: MARIA DAS GRACAS BANDEIRA DE MELO LOPES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 51.020-011
Endereço: RUA DOS NAVEGANTES, 2599 - AP 2202 - BOA VIAGEM
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 00000000
E-mail: bmlcomercial@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 097.132.384-43 Participação Societária: 95,00%
Nome: HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Carteira de Identidade: 8.102.353 Órgão Expedidor: SDS/PE
Data de Expedição: 24/07/2006 Data de Nascimento: 29/12/1991
Filiação Materna: MARIA DAS GRACAS BANDEIRA DE MELO LOPES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 52.061-430
Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 - CASA FORTE
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (00) 00000000
E-mail: henrique_lopes@hotmail.com

Emitido em: 21/10/2020 10:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 097.132.384-43
Nome: HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Carteira de Identidade: 8.102.353 Órgão Expedidor: SDS/PE
Data de Expedição: 24/07/2006 Data de Nascimento: 29/12/1991
Filiação Materna: MARIA DAS GRACAS BANDEIRA DE MELO LOPES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 52.061-430
Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 - CASA FORTE
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (00) 00000000
E-mail: henrique_lopes@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Emitido em: 21/10/2020 10:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.292.106/0001-22
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 - CASA FORTE - Recife / Pernambuco

Emitido em: 21/10/2020 10:38 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BML COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.292.106/0001-22

Certidão nº: 27592550/2020

Expedição: 21/10/2020, às 10:58:34

Validade: 18/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que BML COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 11.292.106/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 21/10/2020 11:26:20 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 11.292.106/0001-22 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Ŷ��z�û[rr��\rg�\u{gcg{�ur[̂ [rgr��\rĝ \ûugc�u�\{r��\rĝ grr��\rĝ g[r
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¶foehij̀ �EZY�OYM�QYV
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xNL@<7nyz=5@7g;4=3y{4L67Q|ÂÖw\\ 2M34<{NL@7n~M=5@74M3<47�NM;4:6Af

�=3sN>?@6AU����v��mA�m�A���¥���¦����A��A��m�m���

�{4M3@:7e@72345

�{4M3@ 9N3N �h:4<{N>�4:

U����v��m [��[\��\�\A[w�\���\ U����v�����mAE��m�§���m

©=57e@7e@;s54M3@

Certidão TERMO DE ADJUDICAÇÃO (0800770)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 730



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%����"# ����"#�"&���
���� !� �'	"�(����� ��)��#��*+,-,��./&�#��*+�0�,1.-�/�"��*+0,21��/�&��+� ���

3456789:;5<4=>?@8

ABCDEFBGEHIJKLMKNMODPCJCQKRJSTPEPPEGUMCKMKVMOBCUMC

WXYZX[\]KVZKNZR̂ N_]`

abcdefghidjfbjklhimbigbnogehinhjfgpipibqrgbepistuvwxyiztisav{x|iyt{}~uxyt{i~xa~|xirhgijlhipfbjmbgip�coje
gb�odedfheimhibmdfp��imbjfgbib�beidfbqi�������ip��jbpei��inibimibihofghe�

i �MO�EP

Certidão INTENÇÃO DE RECURSO (0800771)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 731



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%����"# ����"#�"&���
���� !� �'	"�(����� ��)��#��*+,-,��./&�#��*+�0�,1.-�/�"��*+0,21��/�&��+	 ���

3456789:;5<4=>?@8

ABCDEFBGEHIJKLMKNMODPCJCQKRJSTPEPPEGUMCKMKVMOBCUMC

NWRXNYZK[

\]

_̂̀abc\de_fg̀]c\defdf̀ ]̂_\dehfe\d\g]\i
ifjk]ehfed̀l̀ \̂jmfiefel]ĉ _\̂ ]i
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�w{�e�e{wx�|y~����weÿ}�}{�e��v�ey�y}�we{yexw|�vw����we{yevy����v}{�{ye�}zx���e|yz|we��yeyz��e��vyzy~�y
����|�evyz�v}��w�ezw�e�y~�e{ye}~��}�}����w�¬
fexw|we|y~x}w~�{we}~x}��|y~�y�e�w}exw~z��{we�e��z¡~x}�e{ye��}ze{wx�|y~�wze��yexw|�vw�y|e�ez}�����we�}zx��ey
�v����¤}z��e{�ey|�vyz�e{yx��v�{�e�y~xy{wv��ewe��ye~�we�e�yv|}�}{we{}�~�ye{wey{}���eye�y�we\v�}�we���eè`̀e{w
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Y\lYn\F4Ẁ kj4PNLwxMLPyNzQQQPtRRF4\hYg4QXL
K>4TB?;EF4:6D966?:6tC64:>4;9AL4w{F4B?@L4\eF4:>4O6@L4?{4|LR|QzQ|464Y:BA;E4xQzMQMQ4hlYzKnF4<=64>4D96V>6B9>F4:6869̂
6?@;7B?H;94>C496@=9C>4B?A69D>CA>4D;9;4;D96@B;IJ>4:>47s9BA>496@=9C;E4}4K=A>9B:;:64cB69;9<=B@;76?A64[=D69B>9L4
L4

l6CD6BA>C;76?A6L
klYmbY\lb4b]\W\Kn4hlYzKn

4 ~�����

Publicação DECISÃO PREGOEIRO RECURSO PE 70 (0801007)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 735



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
EXCELENTÍSSIMO SR. DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

 
REFERÊNCIAS:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006380-

37.2020. REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO-
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

 
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020. 
 
EMPRESA RECORRENTE: RIOQUÍMICA S/A CNPJ

55.643.555/0001-04
EMPRESA RECORRIDA: BOTANIC DO BRASIL

COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ 16.872.196/0001-44
 
I- Preliminarmente
 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo

licitante RIOQUÍMICA S/A CNPJ 55.643.555/0001-04,   com
fundamento no Edital 70/2020- TRE/AL, respaldado pela legislação de
regência o Pregão Eletrônico, contra ato do pregoeiro ralativo à
habilitação de proposta apresentada pela  EMPRESA BOTANIC DO
BRASIL COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ 16.872.196/0001-44,
ITEM 03, peça recorrente devidamente registrada e publicada no
processo administrativo em tela e ambiente COMPRASNET.

Registro, recorrido não apresentou contrarrazões de
recurso.

No trato da análise da motivação apresentada pela
recorrente não se admite ao pregoeiro afastar de plano o cabimento
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do recurso sob o fundamento de que os motivos indicados pelos
licitantes não merecem provimento, razão pela qual não compete ao
pregoeiro decidir o mérito do recurso em vista das razões
sucintamente apontadas pelos licitantes na sessão pública,
consideram-se:

Acórdão nº 339/2010 – TCU/Plenário:(…)10.4. Isto posto,
tem-se, portanto, que o juízo de admissibilidade da intenção de
recorrer, na modalidade pregão – tanto eletrônico como presencial -,
levado a efeito pelo Pregoeiro, deve se limitar à análise acerca da
presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sendo vedado a este agente
analisar, de antemão, o próprio mérito recursal, em que pese lhe ser
lícito examinar se os motivos apresentados na intenção de recorrer
possuem, em tese, um mínimo de plausibilidade para seu
seguimento.(…)"

"Ac. 694/2014-Plenário, rel. Min. Valmir Campelo:“Em
sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade
das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos
pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação), constituindo afronta à jurisprudência do TCU
a denegação fundada em exame prévio de questão relacionada ao
mérito do recurso” 

Da mesma forma, registramos que as razões de recurso
devem se ater aos motivos da intenção recursal, depreende-se da
presente acertativa:

"Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os
motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos licitantes é
vedado manifestar a intenção de recorrer somente para garantir-lhes
a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar
os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os licitantes
não podem, posteriormente, apresentar recursos com motivos
estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não
devem ser conhecidos. Obviamente, o licitante não precisa tecer
detalhes de seu recurso, o que será feito, posteriormente, mediante a
apresentação das razões por escrito. Contudo, terá que, na mais
tênue hipótese, delinear seus fundamentos" (Joel Niebuhr, Pregão
Presencial e Eletrônico, Ed. Fórum, 6ª Ed., p. 219)."

Nesse sentido, fica evidenciado a irresignação do
recorrente através da seguinte motivação:

"Registro intenção de recurso contra a empresa
BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI por não atender alguns
requisitos do edital, dentre eles item 10.10.2 alíneas b, c e d e
outros."
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II - DA ANÁLISE DO RECURSO
 
Nesse sentido, faz-se necessário transcrever a

fundamentação das razões de recurso contidas no Edital 70/2020,
ITEM 10.10.2, alíneas b,c, e d: 

......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 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional. 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;"

 
Da mesma forma devemos observar o mandamento do

item 6.3 do Ato Convocatório:
 
"6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os

documentos de habilitação que constemdo SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas."

 
Da mesma forma podemos destacar o item 5.3 da mesmo

diploma legal:
 
"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."

 
As razões do liciante recorrente não guarda guarida em

fundamentações lógicas e jurídicas, deixa claro, que o recorrente não
observou a documentação  anexada ao procedimento no sistema
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COMPRASNET, pela parte contrária, evento sei nº 0800663.
Sem olvidar que, com fundamentação no item 6.3, o

agente condutor do certame, PREGOEIRO,  pode não só diligenciar,
bem como consultar nos sítios oficiais toda documentação de
habilitação, mesmo que apresentada, pois consideremos a
documentação anexa pelos participantes com uma certa pressunção
de legitimidadede. 

É bem verdade que o novo decreto disciplina a
possibilidade do liciante, antes da abertura do certame, anexar
documentos que comprovem sua habilitação para pretensa
contratação, Art. 26 Decreto 10.24, contudo, esses documentos não
são visíveis antes da abertura da fase de julgamento e aceitação de
propostas.

Contudo, apesar da nova regra, com fundamento no item
6.3 do Edital, segue sendo possível a substituição da apresentação de
parte da documentação por informações disponíveis no SICAF ou
sistemas de cadastros semelhantes, art. 40, parágrafo único, Decreto
10.024. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO DOS DOCUMENTOS
QUE JÁ CONSTAM DO SICAF . PORTANTO, O IMPACTO MAIOR DA
NOVA REGRA SERÁ RELATIVAMENTE À DOCUMENTAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA
PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, esta devidamnte
analisada em todos os seus aspectos pela UNIDADE DEMANDANTE,
em fase de conformidade e julgamento de propostas.

Por conclusão, a antecipação do momento da exigência
de apresentação da documentação de habilitação tem o diapasão de
consignar um procedimento mais célere, com fundamento no
princípio da eficiencia da administração pública. 

 
III- DECISÃO DO PREGOEIRO.
 
Pelo exposto, conhecemos do RECURSO INTERPOSTO

para negar provimento as razões do Recorrente, mantendo a decisão
de aceitação e habilitação de proposta apresentada  pela EMPRESA
BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ
16.872.196/0001-44, ITEM 03, decisão publicada no sistema
COMPRASNET evento sei nº0801007

Ao final, depreende-se do art. 8º, inc. IV, do Dec. nº
5.450/05 e Edital 70/2020 TRE/AL, que o pregoeiro, deverá
encaminhar os recurso interposto para apreciação do mérito recursal
à Autoridade Hierarquicamente Superior. 

               . 
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Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/11/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801008 e o código CRC 86363014.
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
À Assessoria Jurídica da Presidência para análise e

manifestação acerca do teor do Despacho PREG 0801008.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/11/2020, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808999 e o código CRC 6D01220F.
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PROCESSO : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 2202 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de Recurso Administrativo impetrado pela

empresa RIOQUÍMICA S/A, inscrita no CNPJ sob número
55.643.555/0001-43, contra a habilitação e classificação da
empresa BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 16.872.196/0001-44, classificada no item 3 do
Pregão Eletrônico nº 70/2020, referente à aquisição de Álcool
Etílico em Gel 70% INPM.

 
O recorrente ofereceu suas razões (0800773),

alegando que a empresa vencedora deixou de apresentar
prova de regularidade perante a Fazenda Nacional e a Dívida
Ativa da União, bem como com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), inobservando, assim, o item
10.10.2, alíneas "b" e "c" do edital.

 
Ressalta também que "não foi apresentado registro

ou notificação do produto que comprove sua regularidade
perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA."

 
Salienta que as regras previstas no instrumento

convocatório são vinculativas, conforme prevê os artigos 3º,
41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, e que a sua não observância
resulta na desclassificação da licitante.

 
Ao final, pede a desclassificação da empresa

vencedora, por não atendimento ao princípio da vinculação do
edital.

 
A empresa recorrida não ofereceu contrarrazões ao

recurso interposto, conforme assinala o pregoeiro em sua
decisão.

 
Em seguida, o pregoeiro manifestou-se nos autos

eletrônicos (0801008) sobre a plausibilidade dos motivos
recursais, em conformidade com  o Acórdão nº 339/2010, do
Tribunal de Contas da União.

 
Segundo o pregoeiro, as razões da recorrente "não

guarda guarida em fundamentações lógicas e jurídicas",
destacando que, com base no item 6.3 do ato convocatório, "é
possível a substituição da apresentação de parte da
documentação por informações disponíveis no SICAF ou
sistemas de cadastros semelhantes", nos termos do art. 40,
parágrafo único, do Decreto nº 10.024/2019.

 
Ao final, o pregoeiro registrou:
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Pelo exposto, conhecemos do RECURSO
INTERPOSTO para negar provimento as razões
do Recorrente, mantendo a decisão de
aceitação e habilitação de proposta
apresentada pela EMPRESA BOTANIC DO
BRASIL COSMÉTICOS ERELI, CNPJ
16.872.196/0001-44, ITEM 03.

 

É o relatório. Passa-se a apreciar o recurso
apresentado.

 

O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos
os seus pressupostos.

 
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados

pelo recorrente não foram suficientes para a demonstração da
necessidade de reforma da decisão.

 
Inicialmente, registre-se que é mister a observância

do princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de
decisões em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da
faculdade de escolha, ao editar o ato
convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria
autoridade fica subordinada ao conteúdo dele.
Editado o ato convocatório, o administrado e o
interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 16ª
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.
85.

 
O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se

a habilitação dos concorrentes que não apresentarem os
requisitos estipulados no edital de licitação, como se verifica
abaixo, em julgado do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, a desclassificação
do licitante que não observou exigência
prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional
da preponderância da proposta mais
vantajosa para o Poder Público se dá
mediante o cotejo das propostas válidas
apresentadas pelos concorrentes, não
havendo como incluir na avaliação a
oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do
licitante na sua proposta financeira, sob pena
de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
5. Negado provimento ao recurso. (RMS
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23640/DF).
 

A mesma interpretação foi assumida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:

 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela
ausência de cumprimento do requisito
editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa
no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital
prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do
registro do alimento emitido pela Anvisa",
este deve ser o documento apresentado
para que o concorrente supra o requisito
relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra
documentação - protocolo de pedido de
renovação de registro - que não a
requerida, não supre a exigência do edital.
Aceitar documentação para suprir
determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o
princípio da igualdade entre os licitantes.
(REsp 1178657).

 
A contrario sensu, chega-se à conclusão de que não

se pode desabilitar aqueles concorrentes que apresentaram
todos os requisitos estipulados no edital de licitação, sob pena
de desobediência ao princípio em comento.

 
Ora, o vencedor da licitação tratada neste feito

demonstrou todos os requisitos exigidos no edital de
referência, sendo portanto regular a decisão de classificação
atacada.

 
Cabe pontuar que, de acordo com o item 6.3 do

Edital , "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."

 
Nessa mesma linha prevê o Decreto 10.024/2019,

que regulamenta a licitação, na modalidade pregão eletrônico,
para aquisição de bens e contratação de serviços comuns.
Vejamos o § 2º do art. 26 e o parágrafo único do art. 40 do
referido normativo:

 
Art. 26. Omissis.
(...)
§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar
os documentos de habilitação que constem do
SICAF e de sistemas semelhantes mantidos
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, quando a licitação for realizada
por esses entes federativos, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
 
Art. 40. Para habilitação dos licitantes, será
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exigida, exclusivamente, a documentação
relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à habilitação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas
Públicas estaduais, distrital e municipais,
quando necessário; e
VI - ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e
no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993.
Parágrafo único. A documentação exigida para
atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do
caput poderá ser substituída pelo registro
cadastral no Sicaf e em sistemas semelhantes
mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal
ou pelos Municípios, quando a licitação for
realizada por esses entes federativos.

 
Como se nota dos autos, as informações relativas à

regularidade fiscal e trabalhista da empresa recorrida foram
extraídas do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme documentação constante do
evento 0800663, em observância ao disposto no item 6.3 do
Edital, e no § 2º do art. 26 e parágrafo único do art. 40, ambos
do Decreto nº 10.024, de 2019.

 

Finalmente, vale registrar que a unidade
demandante consignou a qualificação técnica da proposta
vencedora, na fase de conformidade e julgamento das
propostas, a teor do que consta no Despacho 0786170.

 

Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere a
Vossa Excelência que seja conhecido o recurso e, em
seguida, negado o seu provimento.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da

Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 17/11/2020, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0810026 e o código CRC 97C049B2.

0006380-37.2020.6.02.8000 0810026v21
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PROCESSO : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 70/2020. Aquisição de álcool etílico em gel 70% INPM.

 

Decisão nº 2847 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Veiculado o Edital nº 62 (0776401), cujo objeto é a

aquisição de álcool etílico em gel 70% INPM, e realizado o Pregão
Eletrônico nº 70/2020, vislumbra-se Recurso Administrativo
atravessado pela empresa Rioquímica S/A, CNPJ nº 55.643.555/0001-
43, em face da habilitação e da classificação, no tocante ao item 3, da
empresa Biotec do Brasil Cosméticos EIRELI, CNPJ nº
16.872.196/0001-44.

Segundo as razões de recurso (0800773), não houve a
comprovação de que a licitante vencedora detém regularidade de
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, fato
que atentaria contra as regras do instrumento convocatório. Por sua
vez, a recorrida não apresentou manifestação.

A seguir, o Senhor Pregoeiro (0801008) aduziu que existe
a possibilidade normativa de que os licitantes possam optar por não
apresentar documentos que já constem no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, digressão do
artigo 40, parágrafo único, do Decreto nº 10.024/2019. Assim sendo,
conheceu e desproveu o intento de reforma da decisão.

A Assessoria Jurídica, provocada (0810026),
considerando o arcabouço jurídico relativo aos certames licitatórios,
concebe que houve adequação da evolução deste feito às regras
legais e normativas respectivas e, por isso, sugere o conhecimento e
o desprovimento do recurso.

 
É o necessário relato fático.

 

Analisando as questões fáticas e jurídicas relativas que
constam dos autos, constato que, conforme o salientado pela
Assessoria Jurídica desta Presidência, predomina a noção de que o
princípio da vinculação ao ato convocatório deve ser observado como
oportuno mediador à solução da controvérsia.

É que, para todos os efeitos, o licitante que logrou
apresentar a melhor proposta tem, para todos os efeitos, habilitação
regular inclusive no tocante ao registrado junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Nesse sentido, há de prevalecer a dicção do item 6.3 do
Edital, que reproduz o teor do artigo 26, § 2º, e do artigo 40,
parágrafo único, todos do Decreto nº 10.024/2019, dispositivos que
facultam aos licitantes a não apresentação de documentos que já
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF ou assemelhado.

Além disso, há, nos autos, indicativo expresso da Unidade
demandante (0786170) salientando a total adequação da habilitada.

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe
seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos, dos
artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020,
determino a adjudicação do seu o objeto e, a seguir, a homologação
do presente procedimento licitatório.

Siga o feito, com isso, à Secretaria de Administração para
a ciência dos interessados e adoção das providências necessárias à
sua evolução.
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Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/11/2020, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811279 e o código CRC 8F768035.

0006380-37.2020.6.02.8000 0811279v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00070/2020 (SRP)

Às 22:55 horas do dia 17 de novembro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00070/2020,
referente ao Processo nº 0006380-37.2020, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 3
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO
Descrição Complementar:  ÁLCOOL ETÍLICO,  TEOR ALCOÓLICO 70% V/V,  COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE,
FORMAFARMACÊUTICA GEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.680 Unidade de fornecimento: Frasco 200,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,5300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4,9000 e a quantidade de
2.680 Frasco 200,00 ML .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado
17/11/2020
22:55:24

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 16.872.196/0001-44, Melhor lance: R$ 4,9000, Motivo: De acordo com a Decisão
nº 2847 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP, proferida no PA SEI 0006380-37.2020.6.02.8000.

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoJulg.asp?prgCod=878116&...

1 of 1 17/11/2020 23:00
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00070/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.292.106/0001-22 - BML COMERCIAL LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

8 FITA ADESIVA Rolo 14,00 M 5000 R$ 18,5000 R$ 12,1500 R$ 60.750,0000
Marca: adelbras
Fabricante: adelbras
Modelo / Versão: zebrada
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 50
M,  ESPESSURA  0,15  MM,  COR  PRETA  E  AMARELA,  APLICAÇÃO  SINALIZAÇÃO  DE  ADVERTÊNCIA,  CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS
FORMATO CORES EM DIAGONAL

Total do Fornecedor: R$ 60.750,0000

16.872.196/0001-44 - BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI

Item Descrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

3 ÁLCOOL ETÍLICO Frasco 200,00 ML 2680 R$ 16,5300 R$ 4,9000 R$ 13.132,0000
Marca: DERMACREAM
Fabricante: BOTANIC DO BRASIL
Modelo / Versão: Frasco 200ml
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Álcool Etílico  em  Gel 70% INPM em conformidade com a Nota  Técnica  No  3/2020
/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC Nº 350/2020, com as seguintes especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: característico;
(iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi) Composição: água deionizada, álcool etílico  na
concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato  de denatônio  (ou emolientes equivalentes
para evitar o ressecamento da pele); (vi) Indicação: para antissepsia das mãos; e (vii) acondicionado em frasco de 200 ml

Total do Fornecedor: R$ 13.132,0000

24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

7 CANETA ESFEROGRÁFICA Unidade 10300 R$ 1,2800 R$ 0,3900 R$ 4.017,0000
Marca: COMPACTOR
Fabricante: COMPACTOR
Modelo / Versão: DO EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta esferográfica de tinta de cor azul

Total do Fornecedor: R$ 4.017,0000

31.295.258/0001-96 - SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Item Descrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

1 MÁSCARA CIRÚRGICA Unidade 10680 R$ 0,8400 R$ 0,2500 R$ 2.670,0000
Marca: SKYE
Fabricante: SKYE
Modelo / Versão: MSC- 01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máscara cirúrgica descartável confeccionada em material Não  Tecido  para uso  odonto-
médico-hospitalar,  cujo  elemento  filtrante  deve  possuir  eficiência  de  filtragem  de  partículas  (EFP)  > 98% e  eficiência  de  filtragem
bacteriológica  (BFE)  >  95%.  As  máscaras  devem  ser  embaladas  em  sacos  plásticos,  envelopes  de  papel  ou  potes  rígidos,
individualmente. Devendo ser empacotadas em caixas com 50 unidades, cada.

Total do Fornecedor: R$ 2.670,0000

35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário

Valor Global

2 PROTETOR FACIAL Unidade 2730 R$ 19,4400 R$ 3,8000 R$ 10.374,0000

Firefox http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?...

1 of 2 17/11/2020 23:00
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Marca: VALEPLAST
Fabricante: VALEPLAST
Modelo / Versão: VALEPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR FACIAL(FACE SHIELD),VISOR DE POLICARBONATO,TRANSPARENCIA SUPERIOR
90%,VISOR,CINTA,TESTEIRA E ELASTICO AJUSTAVÉL AO  REDOR DA CABEÇA,REULTILIZAVÉL,PROTEÇÃO COMPLETA AO REDOR DOS
OLHOS,E ROSTO CONTRA AGENTES INFECCIOSOS.

Total do Fornecedor: R$ 10.374,0000

36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item Descrição
Unidade de

Fornecimento Quantidade
Critério de
Valor (*)

Valor
Unitário Valor Global

5 ÁLCOOL  ETÍLICO  LIMPEZA
DE AMBIENTES

Frasco 500,00 ML 2760 R$ 16,8100 R$ 8,1800 R$ 22.576,8000

Marca: CICLO GEL
Fabricante: CICLOFARMA
Modelo / Versão: 500 GR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Álcool Etílico  em  Gel 70% INPM em conformidade com a Nota  Técnica  No  3/2020
/SEI/DIRE3/ ANVISA e a RDC No 350/2020, com as seguintes especificações: (i) Aspecto: gel; (ii) Cor: incolor; (iii) Odor: característico;
(iv) Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v) Densidade a 25 graus celsius: 0,850-0,910g/ml; (vi) Composição: água deionizada, álcool etílico  na
concentração de 70% inpm, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol, carbomero, benzoato  de denatônio  (ou emolientes equivalentes
para evitar o  ressecamento  da pele);  (vi)  Indicação:  para antissepsia das mãos;  (vii)  acondicionado  em frasco  com dosador que
dispense 1,2 a 2 ml quando acionado. Frasco de 500ml.

Total do Fornecedor: R$ 22.576,8000

Valor Global da Ata: R$ 113.519,8000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

Firefox http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?...

2 of 2 17/11/2020 23:00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
Devolvo os autos ao Sr. Pregoeiro, para demais

atos de sua competência, inclusive a juntada da lista de
verificação do procedimento e poosterior remessa à Unidade
competente para análise prévia à homologação do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2020, às 23:12, 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
0811512 e o código CRC E5AB97CF.

0006380-37.2020.6.02.8000 0811512v1
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Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 31.295.258/0001-96
Razão Social: SKYE ROUPAS INTELIGENTES LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 404 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-200

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:08/11/2020 a 07/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110802283528449645

Informação obtida em 18/11/2020 13:23:24

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

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 35.159.991/0001-34
Razão Social: PLASTICOS V P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: R EXC BRAZ DA SILVEIRA LEAL 74 LOJA DOIS / VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA /

RJ / 27347-090

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:17/11/2020 a 16/12/2020 
 
Certificação Número: 2020111701551458970435

Informação obtida em 18/11/2020 13:25:21

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

Voltar Imprimir
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº:

Código de verificação de autenticidade:

10-2020/649434

45d1ec564f5b13db0b3e9d5af84f4c0e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: CAD-ICMS:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 01/10/2020 ÀS 08:31:10

VÁLIDA ATÉ:

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-
FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação
apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da
Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

35.159.991/0001-34 Ativo

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

30/12/2020
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Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 16.872.196/0001-44
Razão Social: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI
Endereço: SETO EES QD 07 LT 18 18 / SOBRADINHO / BRASILIA / DF / 73020-407

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:15/11/2020 a 14/12/2020 
 
Certificação Número: 2020111502411033301586

Informação obtida em 18/11/2020 13:26:23

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

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 36.193.120/0001-08
Razão Social: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: RUA SAO LOURENCO DA MATA 151 / BAIRRO NOVO / ILHA DE ITAMARACA / PE / 53900-

000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:08/11/2020 a 07/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110803181932922287

Informação obtida em 18/11/2020 13:27:21

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

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 24.180.611/0001-27
Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI ME
Endereço: RUA DOIS DE DEZEMBRO 74 / CENTRO / MACEIO / AL / 57020-120

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:02/11/2020 a 01/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110203161884689054

Informação obtida em 18/11/2020 13:28:21

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

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscrição: 11.292.106/0001-22
Razão Social: BML COMERCIAL LTDAS
Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO / CASA FORTE 71 / RECIFE / PE / 52061-430

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:02/11/2020 a 01/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110201221437544559

Informação obtida em 18/11/2020 13:29:46

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

Voltar Imprimir
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES

CPF: 097.132.384-43

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES, CPF 097.132.384-43, figure
como responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h37min17 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: WYHA.A6G6.PVXC.YWY1

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Certidão TCU - PF - SR. HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES (0812075)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 760



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:32) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 097.132.384-43.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.68B5.7BE5.C341 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:32:21 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão CNJ - PF - SR. HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES (0812077)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 761



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: CARLOS MORAES CORREA

CPF: 372.248.081-72

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual CARLOS MORAES CORREA, CPF 372.248.081-72, figure como
responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h38min01 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: WLS5.Q8YJ.LD5P.B91L

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:33) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 372.248.081-72.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.68E7.CAC6.5391 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:33:11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: MARCIO DE MOURA PORANGABA

CPF: 008.045.704-50

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual MARCIO DE MOURA PORANGABA, CPF 008.045.704-50, figure como
responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h38min39 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 5XGC.FN7B.5BV6.97S9

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:33) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 008.045.704-50.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.6910.1C87.4432 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:33:52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: BERNARDO MAIA CUNHA FERREIRA

CPF: 679.754.454-87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual BERNARDO MAIA CUNHA FERREIRA, CPF 679.754.454-87, figure
como responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h39min13 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: LIFX.F7SY.ELMN.896B

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Certidão TCU - PF - SR. BERNARDO MAIA CUNHA FERREIRA (0812089)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 766



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:34) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 679.754.454-87.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.693A.68CA.B474 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:34:34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA

CPF: 027.147.399-11

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA, CPF 027.147.399-11, figure
como responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h39min44 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 1NN4.Y25C.D62X.9F2P

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:35) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 027.147.399-11.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.6965.18D5.D517 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:35:17 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: ROSA MARIA MARINHO BRANT

CPF: 453.007.987-20

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual ROSA MARIA MARINHO BRANT, CPF 453.007.987-20, figure como
responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h40min14 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: PXYA.W34L.463F.Y7CT

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:35) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 453.007.987-20.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.698A.6A9F.9554 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:35:54 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão CNJ - PF - SRA. ROSA MARIA MARINHO BRANT (0812106)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 771



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: JOSE HUMBERTO DA SILVA JUNIOR

CPF: 705.532.794-67

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação
deste Tribunal nenhum processo no qual JOSE HUMBERTO DA SILVA JUNIOR, CPF 705.532.794-67, figure como
responsável ou interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h40min45 do dia  18/11/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: SZ68.WPLP.1CBU.SHD3

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/11/2020 às 15:36) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 705.532.794-67.

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

inelegibilidade do condenado.

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

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

5FB5.69BA.2723.1602 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 18/11/2020 as 15:36:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 9477 - 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 - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0785337

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS: 0786170 E 0790447.

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0800656

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0800660

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0800663

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0800666

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0800669

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0800671

15.1 - FGTS X  

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0811941

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0811943

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0811947

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0811948

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0811950

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0811952

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0800660

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0811946
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15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0800674

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0800656

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0800660

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0800663

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0800666

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0800669

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0800671

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0800656

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0800660

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0800663

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0800666

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0800669

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0800671

 

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA:

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0812100

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0812106

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0812081

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0812113

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0812087 E 0812087

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0812077

CONSULTA CONSOLIDADA: 

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0800656

Informação 9477 (0812227)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 776



18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0800660

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0800663

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0800666

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0800669

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0800671

 

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA: 0812099

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0812104

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0812080

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0812111

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0812085 E 0812085

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0812075

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0800757 E 0800760

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

X  0800771

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias? X  0800773

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?

X  0800757 e 0800760

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X 0801007

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do X  0801008
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Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

X  0811279

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes? X  0811508

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0732063

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

X  0811279

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

PROPOSTAS:

1) EMPRESA SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES
LTDA: 0785338 E 0785340

2) EMPRESA PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO: 0785342

3) EMPRESA BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS
EIRELI: 0785345

4) EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 0789843

5) EMPRESA MIX PAPELARIA EIRELI: 0785352

6) EMPRESA BML COMERCIAL LTDA: 0785353

RESULTADO POR FORNECEDOR: 0800762

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/11/2020, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0812227 e o código CRC 8EC08600.

0006380-37.2020.6.02.8000 0812227v26
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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 : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Seção de Almoxarifado

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 70/2020. Registro de preços de material de consumo - Equipamentos
de Proteção Individual.

Parecer nº 2224 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 70/2020
 

Objeto: Registro de preços de material de consumo
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme
especificações descritas no Edital do Pregão Eletrônico n.º
70/2020 (0776396) e seus anexos.

 
Licitante(s) vencedor(es): (Resultado: 0811510)
SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA , CNPJ

Nº 31.295.258/0001-96, vencedor do Item 1 - Máscara
cirúrgica de material SMS com três camadas c/ dobras - pelo
melhor lance de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada, para
uma quantidade de 10.680 (dez mil seiscentos e oitenta)
unidades, totalizando R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e
setenta reais);

 
PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA, CNPJ Nº 35.159.991/0001-34, vencedor do Item 2 -
Protetor facial de material policarbonato e cor transparente -
pelo melhor lance de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)
cada, para uma quantidade de 2.730 (dois mil setecentos e
trinta) unidades, totalizando R$ 10.374,00 (dez mil trezentos e
setenta e quatro reais);

 
BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS

EIRELI, CNPJ Nº 16.872.196/0001-44, vencedor do Item 3 -
Álcool etílico em gel com teor alcoólico de 70% v/v (frasco de
200ml) - pelo melhor lance de R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) cada, para uma quantidade de 2680 (dois mil
seiscentos e oitenta) unidades, totalizando R$ 13.132,00
(treze mil cento e trinta e dois reais);

 
HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ

Nº 36.193.120/0001-08, vencedor do Item 5 - Álcool etílico
para limpeza de ambientes em gel hidratada com
concentração de 75% INPM (frasco de 500ml) - pelo melhor
lance de R$ 8,18 (oito reais e dezoito centavos) cada, para
uma quantidade de 2.760 (dois mil setecentos e sessenta)
unidades, totalizando R$ 22.576,80 (vinte e dois mil
quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos);

 
MIX PAPELARIA EIRELI , CNPJ Nº

24.180.611/0001-27, vencedor do Item 7 - Caneta
esferográfica em material plástico, escrita média e tinta na cor
azul - pelo melhor lance de R$ 0,39 (trinta e nove centavos)
cada, para uma quantidade de 10.300 (dez mil e trezentas)
unidades, totalizando R$ 4.017,00 (quatro mil dezessete
reais);

 
BML COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº

11.292.106/0001-22, vencedor do Item 8 - Fita adesiva em
material plástico, tipo zebrada para aplicação de sinalização
de advertência (rolo de 14 metros) - pelo melhor lance de R$
12,15 (doze reais e quinze centavos) cada, para uma
quantidade de 5.000 (cinco mil) unidades, totalizando R$
60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta reais);

 
 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a
seguir, estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º
226/2018, tornando-se dispensável a existência de reserva de
crédito, visto se tratar de registro de preços para eventual
aquisição, fazendo-se uso sobretudo das disposições contidas
na Lei n.º 13.979/2020.

 
Observada a lista de verificação trazida pelo

Pregoeiro responsável, por meio da Informação n.º
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9477 (0812227), fundamentada nos documentos colacionados
aos autos, incluindo-se aí Portaria designativa de sua
nomeação (0785337).   

 
Observado quanto à conformidade técnica das

propostas apresentadas pelos licitantes vencedores (0785338,
0785345, 0789843 e 0785353) com as exigências do Edital
pela Unidade demandante (Despachos SEALMOX 0790447 e
0786170), ficando condicionadas, contudo, as propostas
apresentadas pelas empresas PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP e MIX PAPELARIA EIRELLI - ME
(0785342 e 0785352), respectivamente, ao atendimento às
especificações previstas pela resolução RDC 365 de
23/03/2020 e à confirmação de que a caneta objeto da
presente licitação se trata de uma compactor economic.

 
Analisado o procedimento, a fim de

concluírmos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº
10.024/2019 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666, de 21/06/93, recomendamos que sejam atendidos os
seguintes apontamentos:  

 
1. Apresentação de prova de inscrição no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do licitante
vencedor (Item 10.10.2, "a", do Edital);

2. Apresentação de prova de inscrição no
cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante (Item 10.10.2, "e", do
Edital);

3. Declaração de que os materiais objetos
dessa licitação são 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 (Item 4.4, "h", do Edital);.

4. Confirmação junto à empresa PLÁSTICOS
V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de que a proposta
ora apresentada (0785342) atende às especificações
previstas pela resolução RDC 365 de 23/03/2020,
conforme mensurado pela Unidade demandante;

5. Confirmação junto à empresa MIX
PAPELARIA EIRELI de que a produto indicado em sua
proposta (0785352) se trata de uma compactor
economic, conforme questionado pela Unidade
demandante.

 
Ante os apontamentos acima, sugerimos o retorno

destes à Secretaria de Administração para conhecimento e
providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretária de Administração.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet (05/10/20) - 

DOU (05/10/20) - 0779111

Transparência TRE/AL (05/10/2020) - 0779112

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital

DOU (05/10/20) - 0779111
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2 a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital
no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou
do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
 

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM Transparência TRE/AL (05/10/2020) - 0779112

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.
SIM Publicação: 05/10/20 - 0779111

Ata Pregão 70/2020: 13/10/2020 (0800757 e 0800760)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0800757, 0800760, 0800762, 0800770, 0800771, 0800773, 0801007, 0811508, 0811509 e 0811510

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

 

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de Adjudicação (0800770)

Termo de Julgamento (0811509)

 

OBS.: a publicação no DOU será efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".
--

NÃO SE APLICA.

OCORRERÁ NA FASE DA HOMOLOGAÇÃO.

SKIE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Certidão SICAF (0800656 - fl. 16)

Regularidade FGTS (0811941)

Relatórios SICAF (0800656 - fls. 13-15)

Certidão Justiça do Trabalho (0800656 - fl. 19)

Consulta consolidada TCU (0800656 - fls. 20-21)

Situação do sócio majoritário (0812099 e 0812100)

Ato constitutivo empresa (0800656 - fls. 1-5)

CNPJ  (NÃO CONSTA)

Cadastro de contribuinte estadual (NÃO CONSTA)

Regularidade fisco estadual (0800656 - fl. 16)

Atestado de capacidade técnica (0800656 - fl. 23)

Proposta final do licitante (0785338 e 0785340)

Anuência da proposta (0786170)

Certidão negativa de falência e concordata (0800656 - fl. 22)

Declaração de inexistência de fatos (0800656 - fl. 7)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800656 - fl. 6)

Declaração de cota de aprendizagem (0800656 - fl. 11)

Declaração de que não emprega menor (0800656 - fl. 8)

Declaração ME/EPP (0800656 - fl. 10)

Declaração de elaboração independente (0800656 - fl. 12)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800656 - fl. 9)

Declaração de acessibilidade (NÃO CONSTA)

CADIN (0800674 - fl. 6)

 

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Certidão SICAF (0800660 - fl. 5)

Regularidade FGTS (0811943)

Certidão Receita Federal (0800660 - fl. 6)

Relatórios SICAF (0800660 - fls. 2-5, 7)

Certidão Justiça do Trabalho (0800660 - fl. 17)

Consulta consolidada TCU (0800660 - fl. 18-19)

Situação do sócio majoritário (0812104 e 0812106)

Ato constitutivo empresa (0800660 - fls. 11-16)

CNPJ  (NÃO CONSTA)

Cadastro de contribuinte estadual (NÃO CONSTA)

Regularidade fisco estadual (0811946)

Atestado de capacidade técnica (0800660 - fls. 8-9)

Proposta final do licitante (0785342)

Anuência da proposta (0786170) OBS

Certidão negativa de falência e concordata (0800660 - fl. 27)
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Declaração de inexistência de fatos (0800660 - fl. 28)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800660 - fl. 33)

Declaração de cota de aprendizagem (0800660 - fl. 34)

Declaração de que não emprega menor (0800660 - fl. 29)

Declaração ME/EPP (0800660 - fl. 32)

Declaração de elaboração independente (0800660 - fl. 31)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800660 - fl. 30)

Declaração de acessibilidade (NÃO CONSTA)

CADIN (0800674 - fl. 1)

 

BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI

Certidão SICAF (0800663 - fl. 23)

Regularidade FGTS (0811947)

Relatórios SICAF (0800663 - fls. 24-27)

Certidão Justiça do Trabalho (0800663 - fl. 13)

Consulta consolidada TCU (0800663 - fls. 14-15)

Situação do sócio majoritário (0812080 e 0812081)

Ato constitutivo empresa (0800663 - fl. 18-22)

CNPJ  (NÃO CONSTA)

Cadastro de contribuinte estadual (NÃO CONSTA)

Atestado de capacidade técnica (0800663 - fls. 2-5)

Proposta final do licitante (0785345)

Anuência da proposta (0786170)

Certidão negativa de falência e concordata (0800663 - fl. 16)

Declaração de inexistência de fatos (0800663 - fl. 6)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800663 - fl. 11)

Declaração de cota de aprendizagem (0800663 - fl. 12)

Declaração de que não emprega menor (0800663 - fl. 10)

Declaração ME/EPP (0800663 - fl. 9)

Declaração de elaboração independente (0800663 - fl. 8)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800663 - fl. 7)

Declaração de acessibilidade (NÃO CONSTA)

CADIN (0800674 - fl. 2)

 

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Certidão SICAF (0800666 - fl. 17)

Regularidade FGTS (0811948)

Relatórios SICAF (0800666 - fl. 18-21)

Certidão Justiça do Trabalho (0800666 - fl. 6)

Consulta consolidada TCU (0800666 - fls. 7-8)

Situação do sócio majoritário (0812111 e 0812113)

Ato constitutivo empresa (0800666 - fls. 1-5)

CNPJ  (NÃO CONSTA)

Cadastro de contribuinte estadual (NÃO CONSTA)

Atestado de capacidade técnica (0800666 - fl. 22)

Proposta final do licitante (0789843)

Anuência da proposta (0790447)

Certidão negativa de falência e concordata (0800666 - fl. 9)

Declaração de inexistência de fatos (0800666 - fl. 10)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800666 - fl. 15)

Declaração de cota de aprendizagem (0800666 - fl. 16)

Declaração de que não emprega menor (0800666 - fl. 11)

Declaração ME/EPP (0800666 - fl. 14)

Declaração de elaboração independente (0800666 - fl. 13)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800666 - fl. 12)

Declaração de acessibilidade (NÃO CONSTA)

CADIN (0800674 - fl. 3)

 

MIX PAPELARIA EIRELI

Certidão SICAF (0800669 - fl.12)

Regularidade FGTS (0811950)

Certidão Receita Federal (0800669 - fl.12)

Relatórios SICAF (0800669 - fl.14-17)

Certidão Justiça do Trabalho (0800669 - fl.1)
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Consulta consolidada TCU (0800669 - fls. 2-3)

Situação do sócio majoritário (0812089 e 0812091)

Ato constitutivo empresa (0800669 - fl.19-22)

CNPJ  (NÃO CONSTA)

Cadastro de contribuinte estadual (NÃO CONSTA)

Regularidade fisco estadual (0800669 - fl.13)

Atestado de capacidade técnica (0800669 - fl.18)

Proposta final do licitante (0785352)

Anuência da proposta (0786170) OBS

Certidão negativa de falência e concordata (0800669 - fl.4)

Declaração de inexistência de fatos (0800669 - fl.5)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800669 - fl.10)

Declaração de cota de aprendizagem (0800669 - fl.11)

Declaração de que não emprega menor (0800669 - fl.6)

Declaração ME/EPP (0800669 - fl.9)

Declaração de elaboração independente (0800669 - fl.8)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800669 - fl.7)

Declaração de acessibilidade (NÃO CONSTA)

CADIN (0800674 - fl. 4)

 

BML COMERCIAL LTDA

Certidão SICAF (0800671 - fl.11)

Regularidade FGTS (0811952)

Relatórios SICAF (0800671 - fls.8-10,12)

Certidão Justiça do Trabalho (0800671 - fl.13)

Consulta consolidada TCU (0800671 - fl.14-15)

Situação do sócio majoritário (0812075 e 0812077)

Ato constitutivo empresa (0800671 - fl.17-25)

CNPJ  (NÃO CONSTA)

Cadastro de contribuinte estadual (NÃO CONSTA)

Atestado de capacidade técnica (0800671 - fls. 25-29)

Proposta final do licitante (0785353)

Anuência da proposta (0786170)

Certidão negativa de falência e concordata (0800671 - fl.16)

Declaração de inexistência de fatos (0800671 - fl.1)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800671 - fl.6)

Declaração de cota de aprendizagem (0800671 - fl.7)

Declaração de que não emprega menor (0800671 - fl.2)

Declaração ME/EPP (0800671 - fl.5)

Declaração de elaboração independente (0800671 - fl.4)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800671 - fl.3)

Declaração de acessibilidade (NÃO CONSTA)

CADIN (0800674 - fl. 5)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da
sessão? SIM

SKIE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Proposta final do licitante (0785338 e 0785340)

Ato constitutivo empresa (0800656 - fls. 1-5)

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Proposta final do licitante (0785342)

Ato constitutivo empresa (0800660 - fls. 11-16)

BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI

Proposta final do licitante (0785345)

Ato constitutivo empresa (0800663 - fl. 18-22)

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Proposta final do licitante (0789843)

Ato constitutivo empresa (0800666 - fls. 1-5)

MIX PAPELARIA EIRELI

Proposta final do licitante (0785352)

Ato constitutivo empresa (0800669 - fl.19-22)

BML COMERCIAL LTDA

Proposta final do licitante (0785353)

Ato constitutivo empresa (0800671 - fl.17-25)

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa? SIM  
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10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com
a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM

SKIE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Consulta consolidada TCU (0800656 - fls. 20-21)

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Consulta consolidada TCU (0800660 - fl. 18-19)

BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI

Consulta consolidada TCU (0800663 - fls. 14-15)

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Consulta consolidada TCU (0800666 - fls. 7-8)

MIX PAPELARIA EIRELI

Consulta consolidada TCU (0800669 - fls. 2-3)

BML COMERCIAL LTDA

Consulta consolidada TCU (0800671 - fl.14-15)

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 23/11/2020, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 23/11/2020, às 13:18, 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
0812461 e o código CRC 907E2DF4.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.295.258/0001-96
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
21/08/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV RIO BRANCO 

NÚMERO 
404 

COMPLEMENTO 
SALA 208 AL TORRE I 

 
CEP 
88.015-200 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
FLORIANOPOLIS 

UF 
SC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(42) 9113-9192 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/08/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 10:12:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
35.159.991/0001-34
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
11/10/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R EXC BRAZ DA SILVEIRA LEAL 

NÚMERO 
74 

COMPLEMENTO 
LOJA DOIS 

 
CEP 
27.347-090 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA INDEPENDENCIA 

MUNICÍPIO 
BARRA MANSA 

UF 
RJ 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(24) 3328-0666/ (24) 3328-0912 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/10/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 10:15:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
16.872.196/0001-44
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
05/09/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BOTANIC DO BRASIL 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
20.61-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários 
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 
20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
ROD BR 020 KM 2,5 CHACARA 

NÚMERO 
05 

COMPLEMENTO 
GALPAO04 05 E 06 

 
CEP 
73.251-902 

BAIRRO/DISTRITO 
SOBRADINHO II 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
BOTANIC@BOTANICDOBRASIL.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 3302-5111/ (61) 3047-6500 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/09/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 10:16:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
36.193.120/0001-08
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/01/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
HMGK 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *) 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
(Dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (Dispensada *) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R SAO LOURENCO DA MATA 

NÚMERO 
151 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
53.900-000 

BAIRRO/DISTRITO 
BAIRRO NOVO 

MUNICÍPIO 
ILHA DE ITAMARACA 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
NADOLLI@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(81) 3458-4376 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/01/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 10:17:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
24.180.611/0001-27
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
16/02/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
MIX PAPELARIA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R DOIS DE DEZEMBRO 

NÚMERO 
74 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.020-120 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MIXPAPELARIA74@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3028-0080 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/02/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 10:18:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.292.106/0001-22
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/11/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
BML COMERCIAL LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R VISCONDE DE OURO PRETO 

NÚMERO 
71 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
52.061-430 

BAIRRO/DISTRITO 
CASA FORTE 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
BMLCOMERCIAL@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(81) 3441-0330 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/11/2009 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

E itid di 26/11/2020 à 10 18 48 (d t h d B íli ) Pá i 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.292.106/0001-22
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/11/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
BML COMERCIAL LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R VISCONDE DE OURO PRETO 

NÚMERO 
71 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
52.061-430 

BAIRRO/DISTRITO 
CASA FORTE 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
BMLCOMERCIAL@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(81) 3441-0330 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/11/2009 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/11/2020 às 10:18:48 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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26/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 31.295.258/0001-96
Razão Social: SKYE ROUPAS INTELIGENTES LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 404 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-200

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:08/11/2020 a 07/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110802283528449645

Informação obtida em 26/11/2020 10:29:53

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

Voltar Imprimir

Anexo FGTS - EMPRESAS (0816645)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 795



26/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 35.159.991/0001-34
Razão Social: PLASTICOS V P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: R EXC BRAZ DA SILVEIRA LEAL 74 LOJA DOIS / VILA INDEPENDENCIA /

BARRA MANSA / RJ / 27347-090

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:17/11/2020 a 16/12/2020 
 
Certificação Número: 2020111701551458970435

Informação obtida em 26/11/2020 10:31:05

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

Voltar Imprimir
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26/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 16.872.196/0001-44
Razão Social: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI
Endereço: SETO EES QD 07 LT 18 18 / SOBRADINHO / BRASILIA / DF / 73020-407

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:15/11/2020 a 14/12/2020 
 
Certificação Número: 2020111502411033301586

Informação obtida em 26/11/2020 10:32:54

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

Voltar Imprimir
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26/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 36.193.120/0001-08
Razão Social: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: RUA SAO LOURENCO DA MATA 151 / BAIRRO NOVO / ILHA DE ITAMARACA /

PE / 53900-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:08/11/2020 a 07/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110803181932922287

Informação obtida em 26/11/2020 10:35:01

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

Voltar Imprimir
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26/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 24.180.611/0001-27
Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI ME
Endereço: RUA DOIS DE DEZEMBRO 74 / CENTRO / MACEIO / AL / 57020-120

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2020 a 20/12/2020 
 
Certificação Número: 2020112104331321598255

Informação obtida em 26/11/2020 10:36:05

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

Voltar Imprimir
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26/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 11.292.106/0001-22
Razão Social: BML COMERCIAL LTDAS
Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO / CASA FORTE 71 / RECIFE / PE / 52061-

430

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2020 a 20/12/2020 
 
Certificação Número: 2020112102140985438352

Informação obtida em 26/11/2020 10:36:46

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

Voltar Imprimir
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.295.258/0001-96

Razão Social: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Nome Fantasia: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/03/2021

FGTS 07/12/2020

Trabalhista Validade: 30/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/11/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 11/11/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 26/11/2020 12:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão ATUALIZADA EMPRESA SKYE (0816815)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 801



Nome (razão social): SKYEENXOVAISINTELIGENTESLTDA
CNPJ/CPF: 31.295.258/ 0001-96

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é cert if icado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima ident if icado, relat ivas aos t ributos,
dívida at iva e demais débitos administ rados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da certidão: 200140147775160
Data de emissão: 26/ 11/ 2020 08:20:04
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

25/ 01/ 2021

A autent icidade desta cert idão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet , no endereço:
ht tp:/ / www.sef.sc.gov.br

ESTADO DESANTA CATARINA
SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOSESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 26/11/2020 13:08:05

Certidão ATUALIZADA EMPRESA SKYE (0816815)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 802



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.180.611/0001-27
Razão Social: MIX PAPELARIA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/05/2021
FGTS 01/12/2020
Trabalhista Validade: 08/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/12/2020
Receita Municipal Validade: 20/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 26/11/2020 13:00 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão ATUALIZADA  MIX PAPELARIA (0816816)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 803



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
���������� � �����!���"
 #$%$���&���"
 #�'�((%�� ���

))

)

*

*

+,-./0/12345,46-,77898.85/5,

*

:0,;234,.,<0=>8-34?@AB@B@4C6DE4?@@FF

GHI6JKL4+H4GM6DKN4LHDOPIKLHD4PKMPNKQ*RSTUVRWX*SY*Z[\]*Ŝ*F_̀a?B̀Fb_A@@@FcddQ*efUgXVX*hifQ*UYSjYVkf
eRTlYTWY*SY*XVWm*no*eX*pfR*Ŝ*qmrsoQ*ef*rt*ef*uigvY*ef*snnsQ*fTWX*URfSWf*eY*UiklVRkfSWY*eX*VfTfVwX*ef*UXVxYT*lVfwRTWX*fk
gfR*lXVX*lfTTYX*UYk*efjRURySURX*Yi*lXVX*VfXzRgRWXeY*eX*\VfwReySURX*{YURXg*f*hifQ*Tf*XlgRUXeY*XY*S|kfVY*ef*jiSURYS}VRYT*eX
kRSvX*fklVfTXQ*XWfSeY*~T*VfxVXT*ef*XUfTTRzRgReXef*lVfwRTWXT*SX*gfxRTgX��Ym

���{�p��Q*so*ef*�iWizVY*ef*r�r�m

*

�,-�/0

Declaração EMPRESA ITEM 3 (0816820)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 804



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
���������� � �����!���"
 #$%$���&���"
 #�'�(��'� ���

))

)

*

*

+,-./0/12345,46-,77898.85/5,

*

:0,;234,.,<0=>8-34?@AB@B@4C6DE4?@@FF

:G6DHIJKD4LM:M4IN+CDHOI64P4JKQPOJIK4GH+6R*STUVWSXY*TZ*[\]̂*T_*̀aMFabMbbFA@@@Fc̀dR*efVgYWY*hifR*VZTjZWkf
eSUlZUXZ*TZ*YWXm*no*eY*pfS*T_*qmrsoR*ef*rt*ef*uigvZ*ef*snnsR*fUXY*VSfTXf*eZ*ViklWSkfTXZ*eY*WfUfWwY*ef*VYWxZU*lWfwSUXY*fk
gfS*lYWY*lfUUZY*VZk*efjSVSyTVSY*Zi*lYWY*WfYzSgSXYeZ*eY*]WfwSeyTVSY*{ZVSYg*f*hifR*Uf*YlgSVYeZ*YZ*T|kfWZ*ef*jiTVSZT}WSZU*eY
kSTvY*fklWfUYR*YXfTeZ*~U*WfxWYU*ef*YVfUUSzSgSeYef*lWfwSUXYU*TY*gfxSUgY��Zm

�YWWY*�YTUYR*�n*ef*�iXizWZ*ef*r�r�m

*

�,-�/0

Declaração DE ACESSIBILIDADE EMPRESAS (0816881)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 805



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
���������� � �����!���"
 #$%$���&���"
 #�'�('��� ���

))

)

*

*

+,-./0/12345,46-,77898.85/5,

*

:0,;234,.,<0=>8-34?@AB@B@4C6DE4?@@FF

GHEI4JKHLMJNK4L4DLMONJKD4PQ+6R*STUVWSXY*TZ*[\]̂*T_*̀abFc̀ bFB@A@@@Fd@eR*fgVhYWY*ijgR*VZTkZWlg*fSUmZUXZ*TZ
YWXn*op*fY*qgS*T_*rnstpR*fg*su*fg*vjhwZ*fg*tootR*gUXY*VSgTXg*fZ*VjlmWSlgTXZ*fY*WgUgWxY*fg*VYWyZU*mWgxSUXY*gl*hgS*mYWY
mgUUZY*VZl*fgkSVSzTVSY*Zj*mYWY*WgY{ShSXYfZ*fY*]WgxSfzTVSY*|ZVSYh*g*ijgR*Ug*YmhSVYfZ*YZ*T}lgWZ*fg*kjTVSZT~WSZU*fY*lSTwY
glmWgUYR*YXgTfZ*�U*WgyWYU*fg*YVgUUS{ShSfYfg*mWgxSUXYU*TY*hgySUhY��Zn

�XYlYWYV~R*tp*fg*�jXj{WZ*fg*s�s�n

*

�,-�/0

Declaração DE ACESSIBILIDADE EMPRESAS (0816881)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 806



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
���������� � �����!���"
 #$%$���&���"
 #�'�(($)( ���

**

*

+

+

,-./01023456-57.-889:9/9606-

+

;1-<345-/-=1>?9.45@ABCACA5D7EF5@AAGG
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº:

Código de verificação de autenticidade:

10-2020/649434

45d1ec564f5b13db0b3e9d5af84f4c0e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: CAD-ICMS:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 01/10/2020 ÀS 08:31:10

VÁLIDA ATÉ:

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-
FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação
apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da
Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

35.159.991/0001-34 Ativo

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

30/12/2020
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA 

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido  113038/2020  , que no período de  1977 até
28/09/2020  NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo: 

RAZÃO SOCIAL:  PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ:  35.159.991/0001-34    INSCRIÇÃO ESTADUAL:  11.57847.0 

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando
apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www.dividaativa.rj.gov.br.

CÓDIGO CERTIDÃO: 7YQ7.5140.5010.82C2 

Esta certidão tem validade até  29/03/2021  , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em  30/09/2020
às  12:37:16.1  , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009. 

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador  -  Regional de VOLTA REDONDA 

Avn Paulo de Frontin, 590 10 andar Salas 1001 a 10

Emitida em 01/10/2020  às  08:28:28.4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À ACAGE.
 
Senhora Assessora,
 
Tendo em vista a juntada dos documentos 0816635,

0816640, 0816642, 0816645, 0816815,
0816816, 0816820, 0816881 e 0816891 em atenção ao
solicitado no Parecer 2224 (doc. 0812461), remeto os
presentes autos para submeter a nova análise desta ACAGE.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816913 e o código CRC 79D53ED3.

0006380-37.2020.6.02.8000 0816913v1
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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 : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Seção de Almoxarifado

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 70/2020. Registro de preços de material de consumo - Equipamentos
de Proteção Individual. Reanálise.

Parecer nº 2279 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 70/2020
 

Objeto: Registro de preços de material de consumo
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme
especificações descritas no Edital do Pregão Eletrônico n.º
70/2020 (0776396) e seus anexos.

 
Licitante(s) vencedor(es): (Resultado: 0811510)
SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA , CNPJ

Nº 31.295.258/0001-96, vencedor do Item 1 - Máscara
cirúrgica de material SMS com três camadas c/ dobras - pelo
melhor lance de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada, para
uma quantidade de 10.680 (dez mil seiscentos e oitenta)
unidades, totalizando R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e
setenta reais);

 
PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA, CNPJ Nº 35.159.991/0001-34, vencedor do Item 2 -
Protetor facial de material policarbonato e cor transparente -
pelo melhor lance de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)
cada, para uma quantidade de 2.730 (dois mil setecentos e
trinta) unidades, totalizando R$ 10.374,00 (dez mil trezentos e
setenta e quatro reais);

 
BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS

EIRELI, CNPJ Nº 16.872.196/0001-44, vencedor do Item 3 -
Álcool etílico em gel com teor alcoólico de 70% v/v (frasco de
200ml) - pelo melhor lance de R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) cada, para uma quantidade de 2680 (dois mil
seiscentos e oitenta) unidades, totalizando R$ 13.132,00
(treze mil cento e trinta e dois reais);

 
HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ

Nº 36.193.120/0001-08, vencedor do Item 5 - Álcool etílico
para limpeza de ambientes em gel hidratada com
concentração de 75% INPM (frasco de 500ml) - pelo melhor
lance de R$ 8,18 (oito reais e dezoito centavos) cada, para
uma quantidade de 2.760 (dois mil setecentos e sessenta)
unidades, totalizando R$ 22.576,80 (vinte e dois mil
quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos);

 
MIX PAPELARIA EIRELI , CNPJ Nº

24.180.611/0001-27, vencedor do Item 7 - Caneta
esferográfica em material plástico, escrita média e tinta na cor
azul - pelo melhor lance de R$ 0,39 (trinta e nove centavos)
cada, para uma quantidade de 10.300 (dez mil e trezentas)
unidades, totalizando R$ 4.017,00 (quatro mil dezessete
reais);

 
BML COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº

11.292.106/0001-22, vencedor do Item 8 - Fita adesiva em
material plástico, tipo zebrada para aplicação de sinalização
de advertência (rolo de 14 metros) - pelo melhor lance de R$
12,15 (doze reais e quinze centavos) cada, para uma
quantidade de 5.000 (cinco mil) unidades, totalizando R$
60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta reais);

 
 
Retornam os autos a fim de que seja dada

continuidade à análise quanto à regularidade do procedimento
licitatório, alicerçado sobretudo nas disposições contidas
na Lei n.º 13.979/2020, tendo em vista a juntada de
documentos visando atender aos apontamentos lançados por
essa Assessoria técnica em Parecer anterior de n.º 2224/2020
(0812461).

 
Assim, baseados na lista de verificação a seguir,

estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018,

Parecer 2279 (0817770)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 813



constatamos a apresentação, concernentes aos licitantes
vencedores, de prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do licitante vencedor e no cadastro de
contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, bem como de declaração, por eles consignadas, de
que os materiais objetos dessa licitação são 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, documentos
estes outrora suscitados. 

 
Quanto aos condicionantes alencados pela Unidade

demandante (Despachos SEALMOX 0790447 e 0786170),
necessários para se determinar a conformidade técnica com
as exigências do Edital das propostas apresentadas pelas
empresas PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EPP e MIX PAPELARIA EIRELLI - ME (0785342 e 0785352),
concernentes respectivamente ao atendimento às
especificações previstas pela resolução RDC 365 de
23/03/2020 e à confirmação de que a caneta objeto da
presente licitação se trata de uma 'compactor
economic', foram juntados aos autos, para este fim,
declaração firmada pela primeira empresa acima indicada
(0816642) e proposta com alteração do nome da marca do
item licitado corrigida pela última empresa citada (0816640).

 
Analisado o procedimento, tendo em vista os

aspectos eminentemente técnicos envolvidos, sugerimos o
envio destes autos à Unidade demandante a fim de que se
pronuncie acerca da adequação ou não das propostas acima
referenciadas aos parâmetros definidos no Edital e seus
anexos, com base nos recentes documentos incorporados ao
presente procedimento. Caso haja pronunciamento favorável
quanto à devida conformidade técnica, suscitamos a dispensa
de retorno destes a essa Assessoria técnica, concluíndo assim
pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93.

 
Diante do exposto, sugerimos o retorno destes à

Secretaria de Administração para conhecimento e
providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretária de Administração.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet (05/10/20) - 

DOU (05/10/20) - 0779111

Transparência TRE/AL (05/10/2020) - 0779112

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital
no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou
do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
 

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM

DOU (05/10/20) - 0779111

Transparência TRE/AL (05/10/2020) - 0779112

 

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação Publicação: 05/10/20 - 0779111
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3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.
SIM Ata Pregão 70/2020: 13/10/2020 (0800757 e 0800760)

 
Obs.: 

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0800757, 0800760, 0800762, 0800770, 0800771, 0800773, 0801007, 0811508, 0811509 e 0811510

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

 

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de Adjudicação (0800770)

Termo de Julgamento (0811509)

 

OBS.: a publicação no DOU será efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".
--

NÃO SE APLICA.

OCORRERÁ NA FASE DA HOMOLOGAÇÃO.

SKIE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Certidão SICAF (0816815 - fl.1)

Certidão regularidade fisco estadual (0816815 - fl.2)

Regularidade FGTS (0816645 - fl.1)

Relatórios SICAF (0800656 - fls. 13-15)

Certidão Justiça do Trabalho (0800656 - fl. 19)

Consulta consolidada TCU (0800656 - fls. 20-21)

Situação do sócio majoritário (0812099 e 0812100)

Ato constitutivo empresa (0800656 - fls. 1-5)

CNPJ  (0816635 - fl. 1)

Prova de cadastro de contribuinte estadual (0800656 - fl. 13)

Regularidade fisco estadual (0800656 - fl. 16)

Atestado de capacidade técnica (0800656 - fl. 23)

Proposta final do licitante (0785338 e 0785340)

Anuência da proposta (0786170)

Certidão negativa de falência e concordata (0800656 - fl. 22)

Declaração de inexistência de fatos (0800656 - fl. 7)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800656 - fl. 6)

Declaração de cota de aprendizagem (0800656 - fl. 11)

Declaração de que não emprega menor (0800656 - fl. 8)

Declaração ME/EPP (0800656 - fl. 10)

Declaração de elaboração independente (0800656 - fl. 12)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800656 - fl. 9)

Declaração de acessibilidade (0816881 - fl. 5)

CADIN (0800674 - fl. 6)

 

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Certidão SICAF (0800660 - fl. 5)

Regularidade FGTS (0816645 - fl.2)

Certidão Receita Federal (0800660 - fl. 6)

Relatórios SICAF (0800660 - fls. 2-5, 7)

Certidão Justiça do Trabalho (0800660 - fl. 17)

Consulta consolidada TCU (0800660 - fl. 18-19)

Situação do sócio majoritário (0812104 e 0812106)

Ato constitutivo empresa (0800660 - fls. 11-16)

CNPJ  (0816635 - fl. 2)

Cadastro de contribuinte estadual (0800660 - fl. 2)

Regularidade fisco estadual (0816891)

Atestado de capacidade técnica (0800660 - fls. 8-9)

Proposta final do licitante (0785342)

Anuência da proposta (0786170) - OBS.

Certidão negativa de falência e concordata (0800660 - fl. 27)

Declaração de inexistência de fatos (0800660 - fl. 28)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800660 - fl. 33)

Declaração de cota de aprendizagem (0800660 - fl. 34)

Declaração de que não emprega menor (0800660 - fl. 29)

Declaração ME/EPP (0800660 - fl. 32)

Declaração de elaboração independente (0800660 - fl. 31)
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800660 - fl. 30)

Declaração de acessibilidade (0816881 - fl. 1)

CADIN (0800674 - fl. 1)

 

BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI

Certidão SICAF (0800663 - fl. 23)

Regularidade FGTS (0816645 - fl.3)

Relatórios SICAF (0800663 - fls. 24-27)

Certidão Justiça do Trabalho (0800663 - fl. 13)

Consulta consolidada TCU (0800663 - fls. 14-15)

Situação do sócio majoritário (0812080 e 0812081)

Ato constitutivo empresa (0800663 - fl. 18-22)

CNPJ (0816635 - fl. 3)

Cadastro de contribuinte estadual (0800663 - fl. 25)

Atestado de capacidade técnica (0800663 - fls. 2-5)

Proposta final do licitante (0785345)

Anuência da proposta (0786170)

Certidão negativa de falência e concordata (0800663 - fl. 16)

Declaração de inexistência de fatos (0800663 - fl. 6)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800663 - fl. 11)

Declaração de cota de aprendizagem (0800663 - fl. 12)

Declaração de que não emprega menor (0800663 - fl. 10)

Declaração ME/EPP (0800663 - fl. 9)

Declaração de elaboração independente (0800663 - fl. 8)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800663 - fl. 7)

Declaração de acessibilidade (0816820)

CADIN (0800674 - fl. 2)

 

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Certidão SICAF (0800666 - fl. 17)

Regularidade FGTS (0816645 - fl.4)

Relatórios SICAF (0800666 - fl. 18-21)

Certidão Justiça do Trabalho (0800666 - fl. 6)

Consulta consolidada TCU (0800666 - fls. 7-8)

Situação do sócio majoritário (0812111 e 0812113)

Ato constitutivo empresa (0800666 - fls. 1-5)

CNPJ  (0816635 - fl. 4)

Cadastro de contribuinte estadual (0800666 - fl. 19)

Atestado de capacidade técnica (0800666 - fl. 22)

Proposta final do licitante (0789843)

Anuência da proposta (0790447)

Certidão negativa de falência e concordata (0800666 - fl. 9)

Declaração de inexistência de fatos (0800666 - fl. 10)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800666 - fl. 15)

Declaração de cota de aprendizagem (0800666 - fl. 16)

Declaração de que não emprega menor (0800666 - fl. 11)

Declaração ME/EPP (0800666 - fl. 14)

Declaração de elaboração independente (0800666 - fl. 13)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800666 - fl. 12)

Declaração de acessibilidade (0816881 - fl. 2)

CADIN (0800674 - fl. 3)

 

MIX PAPELARIA EIRELI

Certidão SICAF (0816816)

Regularidade FGTS (0816645 - fl.5)

Certidão Receita Federal (0800669 - fl.12)

Relatórios SICAF (0800669 - fl.14-17)

Certidão Justiça do Trabalho (0800669 - fl.1)

Consulta consolidada TCU (0800669 - fls. 2-3)

Situação do sócio majoritário (0812089 e 0812091)

Ato constitutivo empresa (0800669 - fl.19-22)

CNPJ (0816635 - fl. 5)

Cadastro de contribuinte estadual (0800669 - fl.15)

Regularidade fisco estadual (0800669 - fl.13)
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Atestado de capacidade técnica (0800669 - fl.18)

Proposta final do licitante (0785352)

Anuência da proposta (0786170) OBS

Proposta corrigida do licitante (0816816)

Anuência da proposta corrigida (NÃO CONSTA)

Certidão negativa de falência e concordata (0800669 - fl.4)

Declaração de inexistência de fatos (0800669 - fl.5)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800669 - fl.10)

Declaração de cota de aprendizagem (0800669 - fl.11)

Declaração de que não emprega menor (0800669 - fl.6)

Declaração ME/EPP (0800669 - fl.9)

Declaração de elaboração independente (0800669 - fl.8)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800669 - fl.7)

Declaração de acessibilidade (0816881 - fl. 3)

CADIN (0800674 - fl. 4)

 

BML COMERCIAL LTDA

Certidão SICAF (0800671 - fl.11)

Regularidade FGTS (0816645 - fl.6)

Relatórios SICAF (0800671 - fls.8-10,12)

Certidão Justiça do Trabalho (0800671 - fl.13)

Consulta consolidada TCU (0800671 - fl.14-15)

Situação do sócio majoritário (0812075 e 0812077)

Ato constitutivo empresa (0800671 - fl.17-25)

CNPJ (0816635 - fl. 6-8)

Cadastro de contribuinte estadual (0800671 - fl.8)

Atestado de capacidade técnica (0800671 - fls. 25-29)

Proposta final do licitante (0785353)

Anuência da proposta (0786170)

Certidão negativa de falência e concordata (0800671 - fl.16)

Declaração de inexistência de fatos (0800671 - fl.1)

Declaração ciência e concordância com o edital (0800671 - fl.6)

Declaração de cota de aprendizagem (0800671 - fl.7)

Declaração de que não emprega menor (0800671 - fl.2)

Declaração ME/EPP (0800671 - fl.5)

Declaração de elaboração independente (0800671 - fl.4)

Declaração não utilização de trabalho forçado (0800671 - fl.3)

Declaração de acessibilidade (0816881 - fl. 4)

CADIN (0800674 - fl. 5)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da
sessão? SIM

SKIE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Proposta final do licitante (0785338 e 0785340)

Ato constitutivo empresa (0800656 - fls. 1-5)

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Proposta final do licitante (0785342)

Ato constitutivo empresa (0800660 - fls. 11-16)

BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI

Proposta final do licitante (0785345)

Ato constitutivo empresa (0800663 - fl. 18-22)

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Proposta final do licitante (0789843)

Ato constitutivo empresa (0800666 - fls. 1-5)

MIX PAPELARIA EIRELI

Proposta final do licitante (0785352)

Ato constitutivo empresa (0800669 - fl.19-22)

BML COMERCIAL LTDA

Proposta final do licitante (0785353)

Ato constitutivo empresa (0800671 - fl.17-25)

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa? SIM  

SKIE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA

Consulta consolidada TCU (0800656 - fls. 20-21)

PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Consulta consolidada TCU (0800660 - fl. 18-19)
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10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com
a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM

BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI

Consulta consolidada TCU (0800663 - fls. 14-15)

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Consulta consolidada TCU (0800666 - fls. 7-8)

MIX PAPELARIA EIRELI

Consulta consolidada TCU (0800669 - fls. 2-3)

BML COMERCIAL LTDA

Consulta consolidada TCU (0800671 - fl.14-15)

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 27/11/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 27/11/2020, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817770 e o código CRC B2D6CD7C.

0006380-37.2020.6.02.8000 0817770v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 
Certifico que, nada mais havendo a tratar nos presentes

autos, procedo ao seu arquivamento.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 02/12/2020, 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
0820969 e o código CRC 4E7D1EB2.

0006380-37.2020.6.02.8000 0820969v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À Comissão de Planejamento de Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), instituída pela
Portaria Presidência nº 215/2020 (0725352)

Senhoras Servidoras,
Com apoio no Parecer 278/2020/ACAGE (0817770),

solicito que Vossas Senhorias se pronunciem sobre os pontos
suscitados  nos parágrafos antepenúltimo e penúltimo do
sobredito parecer, voltando os autos a este gabinete com a
maior celeridade, em face da proximidade do encerramento do
exercício financeiro corrente e, por conseguinte, dos ajustes
orçamentários/financeiros que deverão ser efetuados em
contratações feitas por esta unidade gestora.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 19:14, 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
0821120 e o código CRC FCBAA059.

0006380-37.2020.6.02.8000 0821120v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
 
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Informamos a adequação de todas as propostas

referenciadas em Parecer ACAGE (0812461) aos parâmetros
definidos no Edital e seus anexos. 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/12/2020, às 23:32, 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
0826138 e o código CRC 2C745B28.

0006380-37.2020.6.02.8000 0826138v1

Despacho SEALMOX 0826138         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 821



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em complemento às informações de despacho

SEALMOX 0826138, informo a adequação de todas as propostas
referenciadas em Parecer ACAGE (0817770) aos parâmetros
definidos no Edital e seus anexos. 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 10/12/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826859 e o código CRC 7BF1EC80.

0006380-37.2020.6.02.8000 0826859v1
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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 dezembro de 2020.
R.H.
À SEALMOX.
Sra. Chefe,
Consultando as peças processuais, observamos que

de acordo com o Termo de Referência a aquisição desses
equipamentos seriam para atender as unidades da Justiça
Eleitoral em nosso Estado e aos respectivos colaboradores
que iriam prestar serviços durante a realização das Eleições
Municipais de 2020.

Uma vez realizados os 2 (dois) turnos de Votação,
não haveria, em tese, mais necessidade da aquisição desses
equipamentos.

Contudo, em face da continuidade da pandemia da
COVID-19 e a necessidade de prevenção do vírus ser ainda
uma constante entre nós, consulto essa unidade quanto à
conveniência e a oportunidade de novas aquisições (desses
equipamentos de proteção individual), considerando o
estoque atual nessa Seção de Almoxarifado.

Solicito pronunciamento com brevidade em face
dos procedimentos de encerramento do exercício financeiro,
não obstante o registro de preços, neste momento, não
ocasionar qualquer ajuste de natureza orçamentária e
financeira, sem olvidar de outros procedimentos que serão
adotados tendo em vista o pregão eletrônico nº 70/2020 ainda
não ter sido concluído no sistema comprasnet.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2020, às 21:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0827250 e o código CRC 1FB5F940.

0006380-37.2020.6.02.8000 0827250v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2020.
 
 
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
 
Não obstante a observação dessa unidade

administrativa, de que  a aquisição desses equipamentos
seria para atender às unidades da Justiça Eleitoral em nosso
Estado e aos respectivos colaboradores que iriam prestar
serviços durante a realização das Eleições Municipais de 2020
e que, uma vez realizados os 2 (dois) turnos de Votação não
haveria mais, em tese, a necessidade da aquisição desses
equipamentos, esta SEALMOX, entretanto, manifesta a V. Sª o
seguinte entendimento:

 
Que em face da continuidade da pandemia da

COVID-19 e a necessidade de prevenção do vírus ser ainda
uma constante entre nós, faz-se conveniente deixar em aberto
a oportunidade de novas aquisições (desses equipamentos de
proteção individual), porquanto Ata de Registro de Preços não
impactar diretamente em nenhum ajuste orçamentário ou
financeiro, mesmo considerando o estoque atual nesta Seção
de Almoxarifado, dos seguintes itens:
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ITEM 1) Máscara cirúrgica tripla, descartável:
 
Temos em estoque aproximadamente 5.000 (cinco

mil) caixas com 100 unidades cada, e ainda um saldo de 4.000
(quatro mil) caixas de máscaras registrado em ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-A/2020, licitado por R$ 38,59 a
caixa com 100 unidades, saindo a unidade a R$ 0,3859 (trinta
e oito centavos de real, aproximadamente), vide Processo nº
0006379-52.2020.6.02.8000, Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 55/2020. 

 
Porém, conforme aqui se delineia, a unidade da

máscara foi cotada a R$ 0,25 (vinte e cinco centavos de real),
vide proposta de evento SEI! 0785338, o que já nos garante
uma economia de R$ 1.451,41 (um mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais e quarenta e um  centavos) na aquisição
de 10.680 unidades de máscaras, caso seja necessário
adquirir mais desse item, o que já nos seria mais vantajoso;

 
 
ITEM 2) Máscara Protetor Facial tipo FACE

SHIELD: 
 
Temos em estoque aproximadamente 2.800 (dois

mil e oitocentos) protetores faciais e ainda um saldo de 600
(seiscentas) unidades registradas em ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS n.º 13-C/2020 (0769238), licitado por R$ 5,80 a
unidade, vide Processo nº 0006379-52.2020.6.02.8000, Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2020. 

 
O estoque do item nos parece ser suficiente para

atender a demanda do exercício vindouro, apesar do valor
atrativo cotado nestes autos, que poderia vir a ser bastante
vantajoso aos cofres públicos, caso necessário adquirir mais
do item (vide certidão de adjudicação, evento 0807255). Esta
unidade, no entanto, acredita que o estoque atual é suficiente
para atender o exercício 2021.
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Porém, uma vez com ARP  13-C/2020 vigente, com
o item cotado a R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos),
quase o dobro do valor aqui cotado (R$ 3,80), pensa esta
unidade, smj, ser prudente manter aberta a oportunidade de
aquisição do item por este valor;

 
 
ITEM 3) Álcool em gel, 70%, 200ml:
 
Esta demanda seria para atender,

excepcionalmente, aos mesários das seções eleitorais.  Esta
unidade entende não ser necessária a continuidade da
aquisição deste item.

 
 
ITEM 5) Álcool em gel, 70%, limpeza de ambientes: 
 
Temos em estoque aproximadamente 9.200 (nove

mil e duzentos) frascos de álcool em gel e ainda um saldo de
10.500 (dez mil e quinhentos) frascos registrados em ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS n.º 17-D/2020 (0807992), licitado por
R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos) a unidade, vide
Processo nº 0009320-72.2020.6.02.8000, Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 74/2020.

 
O panorama mundial atual, com segunda onda de

contaminação por Covid-19, nos faz acreditar, infelizmente,
que a pandemia por SARS-COV 2 poderá perdurar por muito
tempo e, com isso, os preços de mercado dos itens álcool em
gel, luvas descartáveis e tantos outros essenciais no combate
à disseminação do vírus, podem e vêm sofrendo grandes
oscilações, podendo ser vantajoso para a administração dar
seguimento a um registro de preços do item, assegurando-lhe
um valor fixo, mesmo que adjudicado nestes autos a R$ 8,18
(oito reais e dezoito centavos). Ressalte-se que, em março
deste ano, este item estava sendo cotado a valores bem mais
altos e também a dificuldade de encontrar bons produtos
sendo ofertados em processos licitatórios. Para este item,
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particularmente, tivemos vários pregões fracassados.
 
Ressalte-se ainda que, nos últimos 3 meses, o

consumo do órgão, para o item, foi de aproximadamente 8.000
unidades de álcool em gel, em frascos de 500ml. Não podemos
estimar o consumo do item para o ano de 2021, pois a média
atual se deve, em muito, às Eleições 2020. Mas em se
mantendo as atividades presenciais, pode-se prever um
consumo elevado. Entendemos, pois, ser prudente dar
continuidade ao Registro de Preços em questão;

 
 
ITEM 7) Caneta esferográfica azul:
 
Adquirimos recentemente, para as Eleições 2020, o

quantitativo de 10.300 (dez mil e trezentas) canetas a 0,45
(quarenta e cinco centavos de real).

 
Haja vista que o item faz parte do planejamento

anual das contratações de material de consumo - expediente,
entende esta unidade ser essencial dar continuidade ao
Registro de Preços, uma vez que o processo já se encontra em
fase avançada do pregão, com valor adjudicado para o item já
com vantajosidade para o órgão, saindo a unidade a R$
0,39 (trinta e nove centavos de real)(0807255).

 
 
ITEM 8) Fita adesiva zebrada:
 
Foram adquiridas, recentemente, 2.500 unidades de

fitas zebradas adesivadas, a um valor de R$ 17,90 (dezessete
reais e noventa centavos), vide processo SEI! 0009921-
78.2020.6.02.8000.

 
Esta unidade entende, smj, não ser necessário uma

nova aquisição em 2021 para o item.
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No entanto, pode ser prudente manter aberto o

Registro de Preços, haja vista o valor atrativo adjudicado para
o item, R$ 12,15 (doze reais e quinze centavos)(0807255) e a
incerteza do mercado atual, com a continuidade da pandemia
por COVID-19 e as constantes medidas de proteção e
segurança.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/12/2020, às 00:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0827909 e o código CRC 12FDE0B4.

0006380-37.2020.6.02.8000 0827909v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Concluída a análise prévia à homologação do

Pregão Eletrônico nº 70/2020, com as informações prestadas
pela SEALMOX (doc. 0826138 e 0826859) em atenção aos
apontamentos do Parecer 2279, da ACAGE (doc. 0817770),
submeto os autos à superior consideração de Vossa Senhoria,
pedindo vênia para sugerir que o feito evolua à Presidência,
para homologação do certame.

À propósito, destaco que a Unidade demandante
justificou a continuidade do feito (doc. 0827909) ao responder
nossa indagação (doc. 0827250), uma vez que a aquisição, por
registro de preços, foi iniciada com vistas a atender demandas
eleitorais.

Registro que o subitem 24.2 do Edital
(doc. 0776396) possibilita, em termos orçamentários, o uso da
ata para demandas subsequentes do próximo exercício,
conforme segue:

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
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exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias
respectivas. (grifos não constantes do
original).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2020, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829403 e o código CRC 9D5A02D9.

0006380-37.2020.6.02.8000 0829403v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
 
Tendo em conta o disposto no Parecer ACAGE nº

2279/2020 (0817770), que atestaram a legalidade do presente
procedimento licitatório, condicionado ao pronunciamento
favorável quanto à devida conformidade técnica, o qual foi
plenamente demonstrado por meio dos Despachos SEALMOX
(0826138 e 0826859), tornem-se os autos eletrônicos
conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja procedida à homologação do
Pregão Eletrônico nº 70/2020, consoante sugestão do Senhor
Secretário de Adminstração no Despacho GSAD 0829403.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/12/2020, às 18:22, 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
0830062 e o código CRC 11E7A93D.

0006380-37.2020.6.02.8000 0830062v1
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PROCESSO : 0006380-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 70/2020. Registro de preços de material de consumo - Equipamentos de Proteção Individual. Reanálise.

 

Decisão nº 3112 / 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 2279/2020 (0817770)), em sede de
reanálise, atestando a legalidade de todo o certame, condicionado
ao pronunciamento favorável quanto à devida conformidade
técnica, o qual foi plenamente demonstrado por meio dos
Despachos SEALMOX (0826138 e 0826859), e nos termos da
conclusão do Sr. Diretor Geral (0830062) , HOMOLOGO, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico
nº 70/2020, que tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme
especificações descritas no Edital (0776396) e seus anexos.

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 (0800757) e (0800760), mais o Termo de Adjudicação
(0800770) e o Resultado por fornecedor (0811510):

 
1. SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA , inscrita

no CNPJ sob o nº 31.295.258/0001-96, vencedora do Item 1 -
Máscara cirúrgica de material SMS com três camadas c/ dobras -
pelo melhor lance de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada, para uma
quantidade de 10.680 (dez mil seiscentos e oitenta) unidades,
totalizando R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais);

 
2. PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.159.991/0001-34, vencedora
do Item 2 - Protetor facial de material policarbonato e cor
transparente - pelo melhor lance de R$ 3,80 (três reais e oitenta
centavos) cada, para uma quantidade de 2.730 (dois mil setecentos e
trinta) unidades, totalizando R$ 10.374,00 (dez mil trezentos e
setenta e quatro reais);

 
3. BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI,

inscrita no CNPJ sob o nº 16.872.196/0001-44, vencedora do Item 3 -
Álcool etílico em gel com teor alcoólico de 70% v/v (frasco de 200ml)
- pelo melhor lance de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos)
cada, para uma quantidade de 2680 (dois mil seiscentos e oitenta)
unidades, totalizando R$ 13.132,00 (treze mil cento e trinta e dois
reais);

 
4. HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , inscrita no

CNPJ sob o nº 36.193.120/0001-08, vencedora do Item 5 - Álcool
etílico para limpeza de ambientes em gel hidratada com
concentração de 75% INPM (frasco de 500ml) - pelo melhor lance de
R$ 8,18 (oito reais e dezoito centavos) cada, para uma quantidade de
2.760 (dois mil setecentos e sessenta) unidades, totalizando R$
22.576,80 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta
centavos);

 
5. MIX PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº

24.180.611/0001-27, vencedora do Item 7 - Caneta esferográfica em
material plástico, escrita média e tinta na cor azul - pelo melhor
lance de R$ 0,39 (trinta e nove centavos) cada, para uma quantidade
de 10.300 (dez mil e trezentas) unidades, totalizando R$ 4.017,00
(quatro mil dezessete reais);
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6. BML COMERCIAL LTDA , CNPJ Nº
11.292.106/0001-22, vencedor do Item 8 - Fita adesiva em material
plástico, tipo zebrada para aplicação de sinalização de advertência
(rolo de 14 metros) - pelo melhor lance de R$ 12,15 (doze reais e
quinze centavos) cada, para uma quantidade de 5.000 (cinco mil)
unidades, totalizando R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e
cinquenta reais);

 
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 15/12/2020, às 22:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830197 e o código CRC 3F1CF566.

0006380-37.2020.6.02.8000 0830197v6
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17/12/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=878116&tipo=t 1/4

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00070/2020 (SRP)

 
Às 01:06 horas do dia 17 de dezembro 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 0006380-37.2020,
Pregão nº 00070/2020. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: MÁSCARA CIRÚRGICA
Descrição Complementar: MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL SMS, CAMADAS 3 CAMADAS C/ DOBRAS, FIXAÇÃO TIRAS
ELÁSTICAS, ADICIONAL C/ CLIPE NASAL, COMPONENTES FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS MÍNIMA DE 95%, ESTERILIDADE
USO ÚNICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10.680 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,2500 e a quantidade de 10.680
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2020
13:16:23 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SKYE ENXOVAIS
INTELIGENTES LTDA, CNPJ/CPF: 31.295.258/0001-96, Melhor lance: R$

0,2500

Homologado 17/12/2020
01:06:03

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
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: 2.730 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 3,8000 e a quantidade
de 2.730 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2020
13:16:23 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 35.159.991/0001-34, Melhor lance: R$ 3,8000

Homologado 17/12/2020
01:06:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3
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Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE,
FORMAFARMACÊUTICA GEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.680 Unidade de fornecimento: Frasco 200,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,5300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4,9000 e a quantidade de
2.680 Frasco 200,00 ML .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/11/2020
22:55:24 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 16.872.196/0001-44, Melhor lance: R$ 4,9000, Motivo: De
acordo com a Decisão nº 2847 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP, proferida no PA SEI

0006380-37.2020.6.02.8000.

Homologado 17/12/2020
01:06:18

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 4
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% P/P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA
GLICERINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DOSADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 580 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Item cancelado
no julgamento

23/10/2020
16:07:22 - Item cancelado no julgamento. Motivo: cancelado na aceitação, não

foi possível o licitante aceitar preço estimado

Homologado 17/12/2020
01:06:26

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 5
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA,
CONCENTRAÇÃO 75% INPM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.760 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,8100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 8,1800 e a quantidade de 2.760
Frasco 500,00 ML .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2020
13:16:23 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HMGK COMERCIO E

SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.193.120/0001-08, Melhor lance: R$ 8,1800

Homologado 17/12/2020
01:06:26

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 6
Descrição: TOALHA DE PAPEL
Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA,
COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA
MÍNIMA 110 G/M2, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40.000 Unidade de fornecimento: Rolo 120,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,3700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Item

cancelado no
julgamento

23/10/2020
16:08:12 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: cancelado na aceitação, não foi possível
licitantes aceitarem preços estimados, bem como propostas não atendem, na

integra, os termos do edital

Homologado 17/12/2020
01:06:34

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 7
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA
Descrição Complementar: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL
PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10.300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,3900 e a quantidade de 10.300 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2020
13:16:23 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI,

CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27, Melhor lance: R$ 0,3900

Homologado 17/12/2020
01:06:34

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 8
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 50
M, ESPESSURA 0,15 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Rolo 14,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 18,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: BML COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 12,1500 e a quantidade de 5.000 Rolo 14,00 M
.

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2020
13:16:23 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA,

CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, Melhor lance: R$ 12,1500

Homologado 17/12/2020
01:06:41

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 9
Descrição: CARTAZ
Descrição Complementar: CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 120 G/M2, FORMATO ABERTO 420
X 330 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4X0, TIPO ACABAMENTO REFILADO, TAMANHO A3
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 690 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 1,3800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado 13/10/2020 14:02:30 - Cancelamento Automático

Homologado 17/12/2020 01:06:47 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

 
Item: 10
Descrição: CARTAZ
Descrição Complementar: CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 120 G/M2, QUANTIDADE CORES
IMPRESSÃO 4/0, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES, TAMANHO A3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUSTRATIVO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 260 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,7400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado 13/10/2020 14:02:30 - Cancelamento Automático

Homologado 17/12/2020 01:06:48 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há cadastro de reserva com convocação
aberta até o dia 18/12, às 8h05.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2020, às 01:12, 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
0831247 e o código CRC B7B93A4B.

0006380-37.2020.6.02.8000 0831247v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  13/10/2020 14:02

Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020

Data de portaria:  25/03/2020

Número do processo:  0006380-37.2020

Número do pregão:  00070/2020 (SRP)

Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo - Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), conforme o edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: MÁSCARA CIRÚRGICA
Descrição Complementar: MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL SMS, CAMADAS 3 CAMADAS C/ DOBRAS, FIXAÇÃO
TIRAS  ELÁSTICAS,  ADICIONAL  C/  CLIPE  NASAL,  COMPONENTES  FILTRAÇÃO  DE  PARTÍCULAS  MÍNIMA  DE  95%,
ESTERILIDADE USO ÚNICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10680 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 0,8400

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

31.295.258/0001-96 SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA 10680 R$ 0,2500

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 17/12/2020 01:06 Data/Hora Final: 18/12/2020 08:05
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/12/2020 16:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 0,2500

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

17/12/2020
01:06:03

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
17/12/2020 01:06 com data fim prevista para 18/12/2020

08:05 pelo valor de R$ 0,2500.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

18/12/2020
16:29:53 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 2

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=87811...
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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: 2730 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 19,4400

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

35.159.991/0001-34 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2730 R$ 3,8000

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 17/12/2020 01:06 Data/Hora Final: 18/12/2020 08:05
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/12/2020 16:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 3,8000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

17/12/2020
01:06:10

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
17/12/2020 01:06 com data fim prevista para 18/12/2020

08:05 pelo valor de R$ 3,8000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

18/12/2020
16:29:53 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 3

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE,
FORMAFARMACÊUTICA GEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2680 Unidade de fornecimento: Frasco 200,00 ML
Valor estimado: R$ 16,5300

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

16.872.196/0001-44 BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI 2680 R$ 4,9000

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 17/12/2020 01:06 Data/Hora Final: 18/12/2020 08:05
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/12/2020 16:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 4,9000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=87811...
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Convocação para
Cadastro de

Reserva

17/12/2020
01:06:18

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
17/12/2020 01:06 com data fim prevista para 18/12/2020

08:05 pelo valor de R$ 4,9000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

18/12/2020
16:29:53

758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 5

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA,
CONCENTRAÇÃO 75% INPM
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2760 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor estimado: R$ 16,8100

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

36.193.120/0001-08 HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA 2760 R$ 8,1800

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 17/12/2020 01:06 Data/Hora Final: 18/12/2020 08:05
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/12/2020 16:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 8,1800

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

17/12/2020
01:06:26 758.180.784-34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
17/12/2020 01:06 com data fim prevista para 18/12/2020

08:05 pelo valor de R$ 8,1800.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

18/12/2020
16:29:53

758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 7

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA
Descrição Complementar: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL
PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1,2800

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA EIRELI 10300 R$ 0,3900

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 17/12/2020 01:06 Data/Hora Final: 18/12/2020 08:05
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/12/2020 16:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 0,3900

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=87811...
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Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

17/12/2020
01:06:34

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
17/12/2020 01:06 com data fim prevista para 18/12/2020

08:05 pelo valor de R$ 0,3900.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

18/12/2020
16:29:54 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 8

Descrição: FITA ADESIVA
Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO
50 M, ESPESSURA 0,15 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5000 Unidade de fornecimento: Rolo 14,00 M
Valor estimado: R$ 18,5000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL LTDA 5000 R$ 12,1500

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 17/12/2020 01:06 Data/Hora Final: 18/12/2020 08:05
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 18/12/2020 16:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 12,1500

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

17/12/2020
01:06:41

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
17/12/2020 01:06 com data fim prevista para 18/12/2020

08:05 pelo valor de R$ 12,1500.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

18/12/2020
16:29:55 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=87811...

4 of 4 18/12/2020 16:30
Ata adastro de Reserva (0833304)         SEI 0006380-37.2020.6.02.8000 / pg. 844



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, com a juntada do cadastro

de reserva (doc. 0833304),

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/12/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833306 e o código CRC B43424DF.

0006380-37.2020.6.02.8000 0833306v1
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18/12/2020 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GX8F6LNSYGUT5&View=Message&Print=Yes&Number=57892&FolderID=0

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GX8F6LNSYGUT5&View=Message&Print=Yes&Number=57892&FolderID=0 1/1

De: BML Comercial <bmlcomercial@hotmail.com>
Para: "denisearaujo@tre-al.jus.br" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 18/12/2020 04:51 PM
Assunto: dados sócio-representante BML Comercial Ltda

Prezada Sra Denise Araújo, 

Seguem meus dados pessoais, conforme solicitado: Henrique Bandeira de Melo Lopes,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade (RG) de n.
8.102-353, expedida pela SDS/PE e inscrito no CPF/MF n. 097.132.384-43, sócio
representante da BML Comercial Ltda, CNPJ/MF: 11.292.106.0001-22, com endereço na
Rua Visconde de Ouro Preto, n. 71, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52061-430.

Att, 

Henrique Bandeira de Melo Lopes - Sócio Representante - BML Comercial Ltda

Obter o Outlook para Android
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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 05302020121800186

186

Nº 242, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do contrato celebrado através da nota de empenho nº
2020NE000464, entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a empresa SIGM A FO N E
COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI.
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados (pen drives de
256GB), conforme constante do P.A. n.º TRF2-EOF-2020/00038.03.
DA RESCISÃO: Fica rescindido, unilateralmente, o contrato celebrado, no valor de R$
18.970,00 (dezoito mil, novecentos e setenta reais), com fulcro nos artigos 77 c/c art. 78-
I e 79-I da Lei 8.666/93, diante das informações que instruem os autos. Rio de Janeiro, 12
de novembro de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Unitech-Rio Comércio e Serviços Ltda.; Objeto do 6º
Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses; alterar o
índice de reajuste estabelecido no subitem 5.3.1; e excluir 32 (trinta e dois) equipamentos
na Cláusula Primeira do Contrato original, que trata do "Objeto"; adequando-se
proporcionalmente o item 5.1 da Cláusula Quinta, concernente ao "Preço"; Fundamento
Legal: Arts. 57, inciso II, 58, inciso I e §1º e 65, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programas de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013 (TRF) /
02.061.0033.4257.0001 (Seções); Elemento de Despesa: 3.3.90.40.12; Data da assinatura:
11/12/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00036; Contrato n.º 052/2016.

AVISO DE CANCELAMENTO

Objeto: O TRF - 2.ª RG torna público o cancelamento, em 12/11/2020, da Ata
de Registro de Preços n.º 017/2020, publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, de
14/09/2020, pág. 123, firmada com a empresa SIGMAFONE COMÉRCIO DE
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, objeto do Pregão Eletrônico/SRP n.º
021/2020, com fulcro no art. 20, inciso I, do Decreto nº 7.892/2013.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0041780-53.2020.4.03.8000; Objeto: Assinatura anual da Biblioteca Digital
Fórum composta pela: "Biblioteca Digital Fórum de Livros" - 8ª Série (2020/2021), "Coleção
Digital Fórum Jacoby de Direito Público" e "Biblioteca Digital Fórum de Códigos";
Contratada: Editora Fórum Ltda (CNPJ nº 41.769.803/0001-92); Valor Total: R$40.729,00
(quarenta mil setecentos e vinte e nove reais); Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei
nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0044776-24.2020.4.03.8000; Objeto: Fornecimento de água potável e
utilização da rede de esgoto relativos aos imóveis pertencentes ao TRF 3ª Região, durante
o exercício de 2021; Contratada: Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP (CNPJ nº 43.776.517/0001-80); Valor Total Estimado: R$:1.300.000,00 (um milhão e
trezentos mil reais); Fundamento Legal: Artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0007098-45.2020. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do Sistema de Controle e Automação Predial instalado no prédio-sede do TRF 4ª
Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/12/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00001-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 18/12/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/01/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível
através do sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 17/12/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 37/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: SPR BATERIAS
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP. OBJETO: Fornecimento e substituição, serviço de
desmontagem, retirada e descarte de 168 (cento e sessenta e oito) baterias seladas,
estacionárias, chumbo-ácido reguladas por válvula VRLA, 12V/28Ah, e de 56 (cinquenta e
seis) baterias seladas, estacionárias, chumbo-ácido reguladas por válvula VRLA, 12V/150Ah,
para uso em No-Breaks (UPS) instalados no prédio-sede do TRF4. ORIGEM: PE 42/2020.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, NDs - 3390.30 e 3390.39 e 2020NE500920 e
2020NE500921, datadas de 11/12/2020.. PREÇO GLOBAL: R$ 138.327,84. VIGÊNCIA:
16/12/2020 a 16/06/2020. PA: 0008437-39.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo, em 16.12.2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A.: 0010036-13.2020.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Editora
Fórum Ltda. OBJETO: Renovação de periódicos da editora Fórum. FUNDAMENTO LEG A L :
Artigo 25, inciso I da Lei nº 8666/93. PREÇO TOTAL: R$ 20.566,80 (Vinte mil, quinhentos e
sessenta e seis reais e oitenta centavos). RECONHECIMENTO: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo e RATIFICAÇÃO: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral. DATA:
15.12.2020.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0008178-44.2020.4.04.8000. Ata de Registro de
Preços nº 15/2020.

Registro de preços para eventual aquisição de licenças e plano de manutenção e
suporte técnico de licenças de software Caringo SWARM. PE: 43/2020. Fornecedor: FREENET
INFORMÁTICA LTDA. - EPP. VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS: 1 - R$ 900,00 e 2 - R$ 19,80.
VIGÊNCIA: 17.12.2020 a 17.06.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02,
Decreto 7.892/2013 e Decreto 10.024/2019. SIGNATÁRIOS: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral e
Humberto Quirino dos Santos Aicardi, Fornecedor.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0006110-59.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 15/12/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 89/2020, que
tem por objeto a contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e
impressão de diversos materiais que são utilizados nos eventos da Escola Judiciária
Eleitoral do TRE/AL, adjudicado às empresas: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONF EC ÇÕ ES
E SILK SCREEN LTDA., CNPJ sob o nº 00.773.352/0001-80, vencedora dos itens 01, 02 e 03,
pelo valor de R$ 15.480,00, R$ 6.000,00 e R$ 8.500,00, respectivamente; MIL BOLSAS &
BRINDES PROMOCIONAIS LTDA., CNPJ n nº 02.734.850/0001-49, vencedora do item 04,
pelo valor de R$ 21.140,00; REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS,
CNPJ nº 112.533.412/0001-76, vencedora do item 05, pelo valor de R$ 6.690,00; DESFILE
BRINDES PROMOCIONAIS LTDA., CNPJ nº 38.026.410/0001-84, vencedora dos itens 06, 07,
10 e 12, pelo valor de R$ 7.000,00, R$ 6.800,00, R$ 1.250,00 e R$ 4.500,00,
respectivamente; GDD EDITORA GRÁFICA LTDA., CNPJ nº 30.597.675/0001-20, vencedora
do item 08, pelo valor de R$ 5.035,00; G.M. DE BARROS EIRELI, CNPJ nº 23.286.142/0001-
62, vencedora do item 09, pelo valor de R$ 3.140,00 e C&V REPRESENTAÇÕES
PROMOCIONAL E TÊXTIL EIRELI, CNPJ nº 30.223.548/0001-61, vencedora do item 11, pelo
valor de R$ 1.390,00; e autorizou a contratação das referidas empresas, com arrimo no art.
4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 17 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0006380-37.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 15/12/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 70/2020, que
tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo - Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), conforme especificações descritas no Edital e seus anexos, adjudicado às
empresas: SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA, CNPJ sob o nº 31.295.258/0001-96,
vencedora do item 01, pelo valor de R$ 2.670,00; PLÁSTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ n nº 35.159.991/0001-34, vencedora do item 02, pelo valor de R$ 10.374,00;
BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ nº 16.872.196/0001-44, vencedora do item
03, pelo valor de R$ 13.132,00; HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
36.193.120/0001-08, vencedora do item 05, pelo valor de R$ 22.576,80; MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/0001-27, vencedora do item 07, pelo valor de R$ 4.017,00; e
BML COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 11.292.106/0001-22, vencedora do item 08, pelo valor de
R$ 60.750,00; e autorizou a contratação das referidas empresas, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 17 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa Compuservice Empreendimentos
LTDA. Objeto: Altera a Cláusula Vigésima Terceira do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 17.01.2021 a
16.01.2022. DATA DE ASSINATURA: em 17/12/2020. Signatários: Desembargador Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Vitor Cesar Martins Batista, representante da
contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 38/2020

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna sem efeito a
publicação veiculada na edição do dia 08/12/2020 do DOU para tornar pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 38/2020 em epígrafe (PAD nº 9960/2020), que tem por
objeto a aquisição de equipamentos audiovisuais e fotográficos, ADJUDICADO em favor da
empresa RAUL MUELLER SCHRAMM, inscrita no CNPJ: 33.456.016/0001-62. Na
oportunidade, NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto pela licitante PRISMA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, mantendo a decisão do pregoeiro por seus próprios
fundamentos. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/12/2020, pelo Des. ARISTÓTELES LIMA
THURY.

Manaus (AM), 17 de dezembro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 12310/2020 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 32/2020.
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: CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INTEGRAR LTDA. CNPJ 36.067.269/0001-32. Do
Objeto: Prestação de serviços de terapias individuais, familiar, casal, em grupo, análise do
comportamento aplicado - aba, fonoterapia, psicoterapia, psicopedagogia,
psicomotricidade, estimulação precoce, fisioterapia, bem como as seguintes especialidades:
psicologia, fonoaudiologia, pediatria, terapia ocupacional, clínica geral, nutrição,
neuropsicologia e ginecologia. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0033.2004.0013 - 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: 11/12/2020. Assinam:
Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo Credenciante, e a Senhora LAURA
KAROLINE MORAES DE SOUZA, pela Credenciada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3193/2018 TRE-AM Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
27/2018, locação de imóvel para abrigar o Posto de Atendimento no Município de São
Sebastião do Uatumã/AM, pertencente a 27ª ZE - Urucará/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADORA: MARIA INÊZ MONTEIRO DE MIRANDA.
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, em especial o art. 57,
inciso II, e o art. 3º da lei n. 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira
(Do Prazo de Vigência) e da Cláusula Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses, ou seja, de 15/01/2021 a 14/01/2022. DO PREÇO: O preço mensal é de R$ 2.521,49
(dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos). Data da Assinatura:
14/12/2020. Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Locatário, a Sra.
MARIA INÊZ MONTEIRO DE MIRANDA, pela Locadora.
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