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

 

REQUERIMENTO

Senhor Diretor-Geral,

Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia pelo
Coronavírus, e diante da imprevisibilidade do tipo de exposição a que será submetida a
equipe de saúde da AAMO, solicitamos a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) nas quantidades e especificações constantes no termo de referência
(0693724).

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/04/2020, às 19:35, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETH DE SOUZA LIRA HANDRO,
Analista Judiciário, em 28/04/2020, às 19:35, 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
0676607 e o código CRC 8891E056.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
para atender às necessidades da AAMO do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, durante a pandemia pelo coronavírus.

2. Quantidade Especificações técnicas e quantitativas descritas no Anexo I.

3. Especificação do 
Objeto

Conforme lista anexa ao Termo de Referência
(ANEXO I)

4. Valor estimado da 
aquisição

(Pesquisa a cargo da COMAP).

5. Justificativa(s)
5.1  Paramentar  e  proteger  a  equipe  de  saúde da  AAMO,
segundo  recomendações  da  ANVISA,  para  o  atendimento
médico/odontológico aos magistrados e servidores do TRE/AL,
objetivando a prevenção à covid-19. 

6. Prazo de Entrega Pedido emergencial devido à pandemia por coronavírus.

7. Prazo de Garantia Não se aplica.

8. Adjudicação Por item.

9. Classificação 
Orçamentária

(A cargo da COFIN).
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

10. Local de Entrega Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas: Avenida Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió – Alagoas. CEP: 57046-000; fone: (082) 3328-1947.

          Horário:  Segunda-feira a Quinta-feira: 14 h às 18h;
                   Sexta-feira: 8 h às 12 h, conforme a Portaria
Conjunta nº 04/2020, TRE-AL/PRE/AEP, publicada em 18/03/2020
no DEJEAL e a Portaria Conjunta nº 05/2020, TRE-AL/PRE/AEP,
publicada em 26/03/2020 no DEJEAL.
            

11. Unidade 
Fiscalizadora

AAMO- Assessoria de Assistência Médica e Odontológica.

12. Anexos ANEXO I – Especificação do Objeto: Equipamento de
Proteção Individual (EPI)

Maceió, 28 de abril de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

______________________________________________________
Maria Viviane de Carvalho Tenório Andrade Lima

Analista Judiciário - Especialidade Odontologia - AAMO

Ciente e de acordo.

__________________________________
Margareth de Souza Lira Handro

Membro da Junta Médica do TRE/AL
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
(quantitativo e descrição dos EPIs)

Item Especificação Apresentação Quantidade

ITEM 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 

• Eficiência de Filtração Bacteriológica (EFB) > 99%;
• Embalado individualmente;
• Produto  registrado  no  Ministério  da  Saúde/ANVISA,

FUNDACENTRO,  conforme  legislação  de  Produtos  para  Saúde  e
aprovado para uso em procedimentos médicos e/ou odontológicos
quando necessária a proteção das vias respiratórias e redução da
exposição  ocupacional,  contra  certos  aerossóis  de  origem
biológica;

• Testado de  acordo com a norma ABNT/NBR 13698  e aprovado
pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE)  como  peça
semifacial filtrante classe PFF-2 (S) – equivalente a N95 e/ou SELO
NIOSH (National  Institute for  Occupational Safety and Health)  -
contra poeiras,  névoas e fumos até 10 (dez) vezes o Limite de
Exposição Ocupacional, para uso contra aerossóis sólidos e líquidos
não oleosos;

• Certificado pelo INMETRO;
• Dimensões  do  produto:  Comprimento  aprox.  12  cm;  Largura

aprox.10 cm; Altura aprox. 21,5 cm; 
• Peso: 0,012g (peso aproximado); 
• Clipe de material flexível sem memória (facilita a vedação);
• Com válvula de exalação de alta performance;
• Uso: Proteção Pessoal; recomendado para redução da exposição

ocupacional  a  aerossóis  contendo  agentes  biológicos
potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como os agentes
etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS),
Influenza  Aviária  Altamente  Patogênica  (A/H5N1),  Influenza  A
(H1N1),  varicela,  sarampo,  tuberculose  (Mycobacterium
tuberculosis),  novo  CORONAVÍRUS  (COVID  19),  entre  outros
microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente
aérea,  e  em  procedimentos  médicos  ou  odontológicos

Unidade 100
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considerados  de  baixo  risco  para  o  profissional  da  saúde.
Confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração
de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos
nos quais estes materiais  potencialmente infectados possam ser
projetados contra a face externa do respirador (filtro mecânico de
TNT - partículas 0,1micra);

• Fixação com duplo sistema de tiras elásticas;
• Com selo NIOSH (National  Institute for Occupational Safety and

Health) ou a sigla PFF2 (Peça Facial Filtrante) com o registro na
FUNDACENTRO;

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

• Prazo  de  validade:  3  (três)  anos  após  a  data  de  fabricação
impressa na embalagem e mínima de 2,5 anos a partir da data da
entrega do produto.

ITEM 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 
• 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;

• Com pregas horizontais;
• Soldada eletronicamente por ultrassom, Atóxica e Apirogênica, 

hipoalergênica; inodora, maleável e resistente;
• Fixação com elástico;
• Descartável e de uso único, baixa condutividade térmica, baixa 

inflamabilidade;
• Cor branca;
• Registro no Ministério da Saúde – ANVISA;
• Embalagem contendo externamente dados de idenficação, 

procedência, data de fabricação, validade, número de lote e 
registro no Ministério da Saúde. 

Caixa com 50
unidades

30

ITEM 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico):
• Touca confeccionada em polietileno de baixa densidade, não 

estéril, com formato anatômico;
• Com elástico de fixação nas bordas;
• Cor branca;
• Tamanho único. 

Pacote com
100 unidades

05

ITEM 04 Óculos de proteção:
• Óculos de proteção individual, com lente em policarbonato, com 

tratamento antirrisco, anembaçante e UV;
• Haste regulável em 03 (três) estágios, com protetor nasal do 

mesmo material da lente (policarbonato). 

Unidade 06 
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ITEM 05 Protetor facial:

• Visor de policarbonato incolor;
• Suporte ajustável ao redor da cebeça;
• Para proteção dos olhos e da face contra agentes infecciosos.

Unidade 08

ITEM 06 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  PP, M e G;
• Acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares (100 

unidades);
• Fornecidas obrigatoriamente em caixas de papelão; 
• Embalada em caixa contendo 100 unidades, dados de idenficação, 

procedência, validade, número de lote e registro no Ministério da 
Saúde; 

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

Caixa com
100 unidades

15 caixas
tamanho

PP;
15 caixas

tamanho M
e 15 caixas
tamanho G.

ITEM 07 Capote cirúrgico/avental:
• Avental descartável para procedimento em uso clínico e hospitalar,

descartável, não estéril;
• Confeccionado  de  material  hidro/hemorrepelente e  proporcionar

Barreira  Antimicrobiana  Efetiva  (Teste  de  Eficiência  de  Filtração
Bacteriológica - BFE), impermeável para fluidos;

• Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável;
• Mangas  longas,  punho  com  elástico,  abertura  posterior,

fechamento no pescoço e cintura através de tiras, sem velcro;
• Modelo adulto grande, embalagem contendo dados de idenficação,

fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ANVISA. 

Unidade 100

ITEM 08 Pro-pé descartável (sapatilha):
• Confeccionado em TNT, 100% polipropileno;
• Atóxico;
• Descartável;
• Tamanho único; 
• Cor branca;
• Gramatura: 30g.

Pacote com
100 unidades

05
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Maceió, 28 de abril de 2020.

_________________________________________________
Maria Viviane de Carvalho Tenório Andrade Lima

Analista Judiciário - Especialidade Odontologia - AAMO

    ______________________________________
Margareth de Souza Lira Handro
Assessora substituta da AAMO 

MASCARA N95 - MÁSCARA DESCARTÁVEL ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO
RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, COM SELO DE GARANTIA CDC

NIOSH (PFF 2 N 95) FILTRO 95% DE EFICIÊNCIA PARA PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA.
COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, TIRAS

LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL.
ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE 

Máscara - Tipo: proteção; Uso: contra agentes biológicos; Classe: N95/PFF2; Fixação: duplo
elástico em presilha plástica, ajustável; Requisito: respirador semifacial fabricado em peça
única com 6 camadas e proteção externa por feltro de TNT; Requisito da embalagem: lote

data de fabricação, validade e registro Anvisa; Dados complementares: informações
complementares ao Termo de Referência 

3.2 MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95/PFF2 CONTRA PRESENÇA DE AERODISPERSÓIDES E
AGENTES BIOLÓGICOS, RESPIRADOR SEMIFACIAL DOB CONSTITUÍDO DE FILTRO

MECÂNICO DE COMPOSTO DE FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE.
FABRICADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS

ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, CLIPE
NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR, DE FORMA A VEDAR
FIRMEMENTE SOBRE NARIZ E BOCA. FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA

PLÁSTICA PARA A CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM, AJUSTÁVEL. DEVERÁ PERMITIR
CONFORTO E PROTEÇÃO DA PELE. DEVERÁ ENQUADRAR PFF2, E OBEDECER AOS

REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT.EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE
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OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 E CONTER DADOS COMO: LOTE DATA DE

FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA 

MÁSCARAS CIRÚRGICAS COM 4 TIRAS: TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE
PROPORCIONA UMA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA, MAIOR QUE 95%, CLIPS

NASAL DE 14CM DE COMPRIMENTO, SOLDA POR ULTRASSOM (NÃO ACEITÁVEL
ELÁSTICO) CX C/ 50 UNID 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
Retificando o Requerimento AAMO (0676607),

solicitamos desconsiderar o Termo de Referência (0693724) e
considerar o Termo de Referência (0693738).

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/04/2020, às 19:55, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETH DE SOUZA LIRA HANDRO,
Analista Judiciário, em 28/04/2020, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693734 e o código CRC 06D2492A.

0002731-64.2020.6.02.8000 0693734v1
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PODER JUDICIÁRIO
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
para atender às necessidades da AAMO do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, durante a pandemia pelo coronavírus.

2. Quantidade Especificações técnicas e quantitativas descritas no Anexo I.

3. Especificação do 
Objeto

Conforme lista anexa ao Termo de Referência
(ANEXO I)

4. Valor estimado da 
aquisição

(Pesquisa a cargo da COMAP).

5. Justificativa(s)
5.1  Paramentar  e  proteger  a  equipe  de  saúde da  AAMO,
segundo  recomendações  da  ANVISA,  para  o  atendimento
médico/odontológico aos magistrados e servidores do TRE/AL,
objetivando a prevenção à covid-19. 

6. Prazo de Entrega Pedido emergencial devido à pandemia por coronavírus.

7. Prazo de Garantia Não se aplica.

8. Adjudicação Por item.

9. Classificação 
Orçamentária

(A cargo da COFIN).
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10. Local de Entrega Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas: Avenida Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió – Alagoas. CEP: 57046-000; fone: (082) 3328-1947.

          Horário:  Segunda-feira a Quinta-feira: 14 h às 18h;
                   Sexta-feira: 8 h às 12 h, conforme a Portaria
Conjunta nº 04/2020, TRE-AL/PRE/AEP, publicada em 18/03/2020
no DEJEAL e a Portaria Conjunta nº 05/2020, TRE-AL/PRE/AEP,
publicada em 26/03/2020 no DEJEAL.
            

11. Unidade 
Fiscalizadora

AAMO- Assessoria de Assistência Médica e Odontológica.

12. Anexos ANEXO I – Especificação do Objeto: Equipamento de
Proteção Individual (EPI)

Maceió, 28 de abril de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

______________________________________________________
Maria Viviane de Carvalho Tenório Andrade Lima

Analista Judiciário - Especialidade Odontologia - AAMO

Ciente e de acordo.

__________________________________
Margareth de Souza Lira Handro

Membro da Junta Médica do TRE/AL
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
(quantitativo e descrição dos EPIs)

Item Especificação Apresentação Quantidade

ITEM 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 

• Eficiência de Filtração Bacteriológica (EFB) > 99%;
• Embalado individualmente;
• Produto  registrado  no  Ministério  da  Saúde/ANVISA,

FUNDACENTRO,  conforme  legislação  de  Produtos  para  Saúde  e
aprovado para uso em procedimentos médicos e/ou odontológicos
quando necessária a proteção das vias respiratórias e redução da
exposição  ocupacional,  contra  certos  aerossóis  de  origem
biológica;

• Testado de  acordo com a norma ABNT/NBR 13698  e aprovado
pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE)  como  peça
semifacial filtrante classe PFF-2 (S) – equivalente a N95 e/ou SELO
NIOSH (National  Institute for  Occupational Safety and Health)  -
contra poeiras,  névoas e fumos até 10 (dez) vezes o Limite de
Exposição Ocupacional, para uso contra aerossóis sólidos e líquidos
não oleosos;

• Certificado pelo INMETRO;
• Dimensões  do  produto:  Comprimento  aprox.  12  cm;  Largura

aprox.10 cm; Altura aprox. 21,5 cm; 
• Peso: 0,012g (peso aproximado); 
• Clipe de material flexível sem memória (facilita a vedação);
• Com válvula de exalação de alta performance;
• Uso: Proteção Pessoal; recomendado para redução da exposição

ocupacional  a  aerossóis  contendo  agentes  biológicos
potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como os agentes
etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS),
Influenza  Aviária  Altamente  Patogênica  (A/H5N1),  Influenza  A
(H1N1),  varicela,  sarampo,  tuberculose  (Mycobacterium
tuberculosis),  novo  CORONAVÍRUS  (COVID  19),  entre  outros
microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente
aérea,  e  em  procedimentos  médicos  ou  odontológicos

Unidade 100
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considerados  de  baixo  risco  para  o  profissional  da  saúde.
Confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração
de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos
nos quais estes materiais  potencialmente infectados possam ser
projetados contra a face externa do respirador (filtro mecânico de
TNT - partículas 0,1micra);

• Fixação com duplo sistema de tiras elásticas;
• Com selo NIOSH (National  Institute for Occupational Safety and

Health) ou a sigla PFF2 (Peça Facial Filtrante) com o registro na
FUNDACENTRO;

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

• Prazo  de  validade:  3  (três)  anos  após  a  data  de  fabricação
impressa na embalagem e mínima de 2,5 anos a partir da data da
entrega do produto.

ITEM 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 
• 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;

• Com pregas horizontais;
• Soldada eletronicamente por ultrassom, Atóxica e Apirogênica, 

hipoalergênica; inodora, maleável e resistente;
• Fixação com elástico;
• Descartável e de uso único, baixa condutividade térmica, baixa 

inflamabilidade;
• Cor branca;
• Registro no Ministério da Saúde – ANVISA;
• Embalagem contendo externamente dados de idenficação, 

procedência, data de fabricação, validade, número de lote e 
registro no Ministério da Saúde. 

Caixa com 50
unidades

30

ITEM 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico):
• Touca confeccionada em polietileno de baixa densidade, não 

estéril, com formato anatômico;
• Com elástico de fixação nas bordas;
• Cor branca;
• Tamanho único. 

Pacote com
100 unidades

05

ITEM 04 Óculos de proteção:
• Óculos de proteção individual, com lente em policarbonato, com 

tratamento antirrisco, anembaçante e UV;
• Haste regulável em 03 (três) estágios, com protetor nasal do 

mesmo material da lente (policarbonato). 

Unidade 06 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ITEM 05 Protetor facial:

• Visor de policarbonato incolor;
• Suporte ajustável ao redor da cebeça;
• Para proteção dos olhos e da face contra agentes infecciosos.

Unidade 08

ITEM 06 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  PP, M e G;
• Acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares (100 

unidades);
• Fornecidas obrigatoriamente em caixas de papelão; 
• Embalada em caixa contendo 100 unidades, dados de idenficação, 

procedência, validade, número de lote e registro no Ministério da 
Saúde; 

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

Caixa com
100 unidades

15 caixas
tamanho

PP;
15 caixas

tamanho M
e 15 caixas
tamanho G.

ITEM 07 Capote cirúrgico/avental:
• Avental descartável para procedimento em uso clínico e hospitalar,

descartável, não estéril;
• Confeccionado  de  material  hidro/hemorrepelente e  proporcionar

Barreira  Antimicrobiana  Efetiva  (Teste  de  Eficiência  de  Filtração
Bacteriológica - BFE), impermeável para fluidos;

• Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável;
• Mangas  longas,  punho  com  elástico,  abertura  posterior,

fechamento no pescoço e cintura através de tiras, sem velcro;
• Modelo adulto grande, embalagem contendo dados de idenficação,

fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ANVISA. 

Unidade 100

ITEM 08 Pro-pé descartável (sapatilha):
• Confeccionado em TNT, 100% polipropileno;
• Atóxico;
• Descartável;
• Tamanho único; 
• Cor branca;
• Gramatura: 30g.

Pacote com
100 unidades

05
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Maceió, 28 de abril de 2020.

_________________________________________________
Maria Viviane de Carvalho Tenório Andrade Lima

Analista Judiciário - Especialidade Odontologia - AAMO

    ______________________________________
Margareth de Souza Lira Handro
Assessora substituta da AAMO 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
Considerando o requerimento da AAMO 0676607,

retificado pelo doc. nº 0693734 e o Termo de Referência sob
n º 0693738, remetam-se os autos à Secretaria de
Administração para as providências de sua competência, com
a urgência que ocaso requerer.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/04/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694201 e o código CRC 886E6D6F.

0002731-64.2020.6.02.8000 0694201v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Aprovo, ressalvados os aspectos técnicos, o TR de

evento 0693738 e, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017,  evoluo o feito à
deliberação de Vossa Senhoria, sugerindo, com a devida vênia,
a aplicação do rito sumário, previsto no art. 4°-G da Lei 13.979/2020,
alterada pela MP n° 926/2020, considerando que se trata de
aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-19.

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2020, às 17:35, 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
0695380 e o código CRC 8A04CE76.

0002731-64.2020.6.02.8000 0695380v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º

da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/04/2020, 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
0695648 e o código CRC 903F93FE.

0002731-64.2020.6.02.8000 0695648v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0695648, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/04/2020, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695797 e o código CRC 9B6AD420.

0002731-64.2020.6.02.8000 0695797v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2) R$ 35,95

Relatór io gerado no dia 30/04/2020 20:18:18  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0002731-64.2020.6.02.8000 - Aquisição de EPI´S

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

1) Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2) 3 100 Unidades 35,95 R$ 3.595,00

2) Máscara cirúrgica tripla com elástico 2 1.500 Unidades 4,90 R$ 7.350,00

3) Gorro descartável (touca sanfonada com elástico) 2 500 Unidades 16,06 R$ 8.030,00

4) Óculos de proteção 2 6 Unidades 31,39 R$ 188,34

5) Protetor facial 2 8 Unidades 82,66 R$ 661,28

6) Luvas para procedimento não cirúrgico 4 45 Caixas 27,48 R$ 1.236,60

7) Capote cirúrgico/avental 3 100 Unidades 44,27 R$ 4.427,00

8) Pro-pé descartável (sapatilha) 4 5 Pacotes 17,99 R$ 89,95

Valor Global: R$ 25.578,17

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável:• Eficiência de Filtração Bacteriológica (EFB) > 99%;• Embala
do individualmente;• Produto registrado no Ministério da Saúde/ANVISA,FUNDACENTRO, conforme legislação de Produtos para
Saúde eaprovado para uso em procedimentos médicos e/ou odontológicosquando necessária a proteção das vias respiratória
s e redução daexposição ocupacional, contra certos aerossóis de origembiológica;• Testado de acordo com a norma ABNT/NB
R 13698 e aprovadopelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como peçasemifacial filtrante classe PFF-2 (S) – equivalente
a N95 e/ou SELONIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) -contra poeiras, névoas e fumos até 10 (dez) vez
es o Limite deExposição Ocupacional, para uso contra aerossóis sólidos e líquidosnão oleosos;• Certificado pelo INMETRO;• Di
mensões do produto: Comprimento aprox. 12 cm; Larguraaprox.10 cm; Altura aprox. 21,5 cm;• Peso: 0,012g (peso aproximado);
• Clipe de material flexível sem memória (facilita a vedação);• Com válvula de exalação de alta performance;• Uso: Proteção Pe
ssoal; recomendado para redução da exposiçãoocupacional a aerossóis contendo agentes biológicospotencialmente patogêni
cos e/ou infecciosos, tais como os agentesetiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS),Influenza Aviária 
Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A(H1N1), varicela, sarampo, tuberculose (Mycobacteriumtuberculosis), novo CORON
AVÍRUS (COVID 19), entre outrosmicroorganismos cuja via de transmissão seja predominantementeaérea, e em procedimento
s médicos ou odontológicosUnidade 100PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOASASSESSORIA D
E ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICAconsiderados de baixo risco para o profissional da saúde.Confeccionado de modo 
a oferecer maior resistência à penetraçãode sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentosnos quais estes m
ateriais potencialmente infectados possam serprojetados contra a face externa do respirador (filtro mecânico deTNT - partícul
as 0,1micra);• Fixação com duplo sistema de tiras elásticas;• Com selo NIOSH (National Institute for Occupational Safety andH
ealth) ou a sigla PFF2 (Peça Facial Filtrante) com o registro naFUNDACENTRO;• Embalagem contendo externamente dados de
idenficação,procedência, data de fabricação, validade, número de lote eregistro no Ministério da Saúde;• Prazo de validade: 3 (trê
s) anos após a data de fabricaçãoimpressa na embalagem e mínima de 2,5 anos a partir da data daentrega do produto.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,95

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

Objeto: Atender as necessidades de aquisições de materiais proteção e equipamento
hospitalar para a Seção de Saúde do 11GAAAe.

Descrição: MÁSCARA - MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E
NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-
2, REFERÊNCIA 3M N95, MOD E

CatMat: 313379 - MÁSCARA , TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E
NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-
2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 12/2020 /
UASG: 160053

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.533.778/0001-07
* VENCEDOR *

GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 11605439681 R$ 31,95

Marca: MULTILASER                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊ
NCIA 3M N95, MOD E                                    

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 39,90

Órgão: SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DH

Objeto: MATERIAL DE EPI'S - PREVENÇÃO AO COVID - 19

Descrição: MASCARA - MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, N95, PFF2, DUAS
TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO FILTRANTES, FIBRAS
SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

Data: 20/04/2020 15:00

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, EXCETO
INCISO II)

S R P : NÃO

Identif icação: 202007190

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.485.574/0001-71
* VENCEDOR *

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA R$ 39,90

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

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181 (85) 3252-5699

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 36,00

Órgão: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO Data: 22/04/2020 09:30
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Objeto: A aquisição emergencial de materiais de consumo
(produtos/materiais/insumos médico-hospitalares – álcool, avental,luva,
macacão e outros) será pelo período não superior a 60 (sessenta) dias,
conforme memorando nº166/GAB/SEMUSA/PMPM/RO/2020 para
abastecimento das necessidades e demandas das unidades de saúde
municipal, além de atender os usuários da Rede SUS/RO. Ofertar
materiais/produtos e insumos médico-hospitalares as unidades de saúde
municipais, para que os profissionais e colaboradores da saúde possam
primeiramente estarem paramentados, protegidos e equipados para realização
dos atendimentos, intervenções e apoio. Bem como, dar-lhes condições de
trabalho corretas e seguras para que possam proceder aos atendimentos aos
usuários da rede SUS/RO com eficácia, segurança e presteza.A para fins de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo corona vírus, causador da COVID-19.

Descrição: MÁSCARA DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO TIPO BICO DE PATO N95 OU
PFF2 DESCARTÁVEL - MÁSCARA DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO TIPO BICO
DE PATO N95 OU PFF2 DESCARTÁVEL

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : NÃO

Identif icação: 11531

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 100

Unidade: UND

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.004.099/0001-81
* VENCEDOR *

BONIN & BONIN LTDA R$ 36,00

Marca: CAMPER                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  OCULOS PARA PROTEÇÃO 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DOIS DE JUNHO, 2354 ENRICO (69) 3441-5906 licitacao@boninepis.combr

Item 2: Máscara cirúrgica tripla com elástico R$ 4,90

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,76

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 
Secretaria da Fazenda 
Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e provável aquisição de MATERIAIS
HOSPITALARES.

Descrição: PROTETOR FACIAL - MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO PARA
FIXACAO, TRIPLA CAMADA EM MATERIAL SINTETICO COM FILTRAGEM DE
PARTICULAS DE 1 MICRA, GRAMATURA MINIMA DE 40GR/M2, COM
EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO
PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, MODELO
RETANGULAR, ATOXICA, HIPOALERGENICA E INODORA. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.

Data: 24/04/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:602020 / UASG:925958

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 470.223

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.589.856/0001-30
* VENCEDOR *

MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 3,76

Quantidade Descrição Observação

1.500 Unidades Máscara cirúrgica tripla, com elástico: • 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; • Co
m pregas horizontais; • Soldada eletronicamente por ultrassom, Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; inodora, maleável e res
istente; • Fixação com elástico; • Descartável e de uso único, baixa condutividade térmica, baixa inflamabilidade; • Cor branca; 
• Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; • Embalagem contendo externamente dados de idenficação, procedência, data d
e fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  MEDIX 
Descrição:  MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO PARA FIXACAO, TRIPLACAMADA EM MATERIAL SINTETICO COM FILTRAGEM DE PARTICULAS DE 1 MICRA, G
RAMATURA MINIMA DE 40GR/M2, COM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO D
A MASCARA, MODELO RETANGULAR, ATOXICA, HIPOALERGENICA E INODORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.                              
      

Endereço: Telefone: Emai l :
Q 104 NORTE RUA NE 1, SN (63) 3322-3015 comercial@medpalmas.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,04

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS DE MINAS/MG

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais médico-hospitalares para
diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL, COM TRIPLA CAMADA ( COM FILTRO BACTERIANO), NÃO
TECIDO, NA COR BRANCA, TIPO ELÁSTICO, ANTI-ALÉRGICA, HIDRO-
REPELENTE - 01 UNIDADE.

Data: 01/04/2020 12:05

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11284

Lote/Item: 7/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 150.000

Unidade: UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.915.430/0001-52
* VENCEDOR *

HIGOR SILVA CANEDO-ME R$ 6,04

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  . 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

Item 3: Gorro descartável (touca sanfonada com elástico) R$ 16,06

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 13,11

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

Objeto: Aquisição de material de consumo odontológico para atender as necessidades
dos consultórios do TRE/PB - SRP..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

Data: 11/03/2020 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:70009

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : PB

Quantidade Descrição Observação

500 Unidades Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): • Touca confeccionada em polietileno de baixa densidade, não estéril, com f
ormato anatômico; • Com elástico de fixação nas bordas; • Cor branca; • Tamanho único.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.806.274/0001-29
* VENCEDOR *

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M R$ 13,11

Marca: DEJAMARO                                            
Fabricante:  DEJAMARO                                            
Modelo :  DEJAMARO 
Descrição:  Gorro descartável sanfonado na cor branca,com elástico, uso odontológico. Pacote c/ 100 unds.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV CALDAS JUNIOR, 456 FRANCIELE (54) 2106-1270 licitacaopromedi@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena Guama Tocantins

Objeto: Aquisição de materiais e instrumentais odontológicos visando atender as
necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins.

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO, MODELO TIRAS, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL,
CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA,
UNISSEX

Data: 01/04/2020 10:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:257043

Lote/Item: /63

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/04/2020 11:43

Homologação: 13/04/2020 14:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.231.616/0001-00
* VENCEDOR *

R. DE F. TORRES - EPP R$ 19,00

Marca: TOUCA SANFONADA                                            
Fabricante:  ANADONA                                            
Modelo :  NAC 
Descrição:  Gorro descartável, tiras, 30 g/m2, branca, polipropileno, com elástico na cor branca, pacote com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Caraguatatuba AV AMAZONAS, 320 Luiz Carlos dos Santos (12) 3883-1589 comercialodontosto@uol.com.br

Item 4: Óculos de proteção R$ 31,39

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,08

Órgão: Governo do Estado da Paraíba 
Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

Objeto: Aquisição de 'Consumíveis EPI S, INSUMOS AGRÍCOLAS E DESCARTÁVEIS.

Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO - ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO
POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL
PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE,
COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE
SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO

Data: 23/04/2020 14:17

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:925408

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 10:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Quantidade Descrição Observação

6 Unidades Óculos de proteção: • Óculos de proteção individual, com lente em policarbonato, com tratamento antirrisco, anembaçante e UV; 
• Haste regulável em 03 (três) estágios, com protetor nasal do mesmo material da lente (policarbonato).
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Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.136.199/0001-36
* VENCEDOR *

RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI R$ 14,08

Marca: PROTEPLUS                                            
Fabricante:  PROTEPLUS                                            
Modelo :  OCULOS PROTEÇÃO 
Descrição:  ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO L
ENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIA
L LENTE POLICARBONATO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA JOAO CANCIO, 867 (83) 4141-6345 / (83) 8894-9058 ravdmultiutilidades@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 48,69

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de EPI s.

Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO - Item : 3 Material:
OCULOS,SEGURANCA;S0112C,ULTRASPEC 2001 OTG, UVEX ÓCULOS DE
SEGURANÇA; PARA PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS VOLANTES
MULTIDIRECIONAIS; TIPO XTR (ANTI-EMBAÇANTE); REF S0112C,
ULTRASPEC 2001 OTG, UVEX******* ÓCULOS DE SEGURANÇA Tipo: XTR -
Anti-embaçante Modelo: ULTRASPEC 2001 OTG - S0112C Tamanho: Ajustável
sobre a maioria dos óculos. Ajuste de ângulo. Constituição: em armação de
visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor, e hastes tipo
espátula. Hastes: compostas de duas peças, uma peça confeccionada do
mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de
ventilação indireta composta de três fendas e outra peça, confeccionada de
material plástico preto que se encaixe na primeira e permite a regulagem do
tamanho em três estágios. Proteção lateral: possui proteção lateral com
sistema de ventilação direta composta de nove orifícios. Condição Especial: É
obrigatório o fornecimento de cópia autenticada do Certificado de Aprovação
(CA) de Equipamento de Proteção Individual, emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, no ato da entrega do material.

Data: 20/04/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:922020 / UASG:254445

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/04/2020 16:42

Homologação: 22/04/2020 17:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.546.121/0001-80
* VENCEDOR *

IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM R$ 48,69

Marca: VOLK                                            
Fabricante:  VOLK                                            
Modelo :  ÓCULOS DE SEGURANÇA 
Descrição:  Descrição: Item : 3 Material: OCULOS,SEGURANCA;S0112C,ULTRASPEC 2001 OTG, UVEX ÓCULOS DE SEGURANÇA; PARA PROTEÇÃO DE PARTÍCUL
AS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS; TIPO XTR (ANTI-EMBAÇANTE); REF S0112C, ULTRASPEC 2001 OTG, UVEX******* ÓCULOS DE SEGURANÇA Tipo: XTR - Anti-e
mbaçante Modelo: ULTRASPEC 2001 OTG - S0112C Tamanho: Ajustável sobre a maioria dos óculos. Ajuste de ângulo. Constituição: em armação de visor confe
ccionado em uma única peça de policarbonato incolor, e hastes tipo espátula. Hastes: compostas de duas peças, uma peça confeccionada do mesmo material 
da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composta de três fendas e outra peça, confeccionada de material plástico preto que 
se encaixe na primeira e permite a regulagem do tamanho em três estágios. Proteção lateral: possui proteção lateral com sistema de ventilação direta composta
 de nove orifícios. Condição Especial: É obrigatório o fornecimento de cópia autenticada do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individu
al, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no ato da entrega do material.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CONCEICAO, 36 (27) 9991-1200 marcuspedro@me.com

Item 5: Protetor facial R$ 82,66
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 110,00

Órgão: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO

Objeto: A aquisição emergencial de materiais de consumo
(produtos/materiais/insumos médico-hospitalares – álcool, avental,luva,
macacão e outros) será pelo período não superior a 60 (sessenta) dias,
conforme memorando nº166/GAB/SEMUSA/PMPM/RO/2020 para
abastecimento das necessidades e demandas das unidades de saúde
municipal, além de atender os usuários da Rede SUS/RO. Ofertar
materiais/produtos e insumos médico-hospitalares as unidades de saúde
municipais, para que os profissionais e colaboradores da saúde possam
primeiramente estarem paramentados, protegidos e equipados para realização
dos atendimentos, intervenções e apoio. Bem como, dar-lhes condições de
trabalho corretas e seguras para que possam proceder aos atendimentos aos
usuários da rede SUS/RO com eficácia, segurança e presteza.A para fins de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo corona vírus, causador da COVID-19.

Descrição: PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO COM FILTRO UV -
PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO COM FILTRO UV

Data: 22/04/2020 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : NÃO

Identif icação: 11531

Lote/Item: 8/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 30

Unidade: UND

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.004.099/0001-81
* VENCEDOR *

BONIN & BONIN LTDA R$ 110,00

Marca: DELTAPLUS                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  PROTETOR FACIAL 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DOIS DE JUNHO, 2354 ENRICO (69) 3441-5906 licitacao@boninepis.combr

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,31

Órgão: MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A CONTIGÊNCIAS
DA PANDEMIA GLOBAL CAUSADA PELO CODIV-19 POR UM PERÍODO DE
06(SEIS) MESES, conforme descrito neste edital e seus anexos, de
conformidade com a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Descrição: PROTETOR FACIAL sem inibir o contato médico/ paciente
enfermeira/ paciente ou dentista/ paciente. Leve - PROTETOR FACIAL
sem inibir o contato médico/ paciente enfermeira/ paciente ou dentista/
paciente. Leve, muito confortável e com dupla regulagem (cabeça e frontal).
Pesando menos de 100 gramas, com perfeita qualidade ótica, anti-embaçante
e higienizado.

Data: 09/04/2020 09:05

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11448

Lote/Item: 12/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 200

Unidade: und

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.964.366/0001-46
* VENCEDOR *

RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP R$ 55,31

Marca: Face Shild                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  Face Shild 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV NORTE SUL, 5425 EDVALDO (69) 3442-1283 rondonlab@rondonlab.com

Quantidade Descrição Observação

8 Unidades Protetor facial: • Visor de policarbonato incolor; • Suporte ajustável ao redor da cebeça; • Para proteção dos olhos e da face contra
agentes infecciosos.
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Item 6: Luvas para procedimento não cirúrgico R$ 27,48

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,44

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MG/ES

Objeto: Aquisição de insumos - materiais médicos hospitalares, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo do
Edital..

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

Data: 24/04/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:222020 / UASG:257035

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 15:23

Homologação: 29/04/2020 09:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.950

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.702.558/0001-84
* VENCEDOR *

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP R$ 26,44

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  TALGE                                            
Modelo :  CAIXA C/100 UND 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais lubrificada com pó bioa
bsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à Tração boa sensibiliade tát
il, caixa com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Santa Maria AVENIDA OSVALDO CRUZ, 1420 Adriano Favarin (55) 3226-3304 afavarin.distribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MG/ES

Objeto: Aquisição de insumos - materiais médicos hospitalares, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo do
Edital..

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

Data: 24/04/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:222020 / UASG:257035

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 15:23

Homologação: 29/04/2020 09:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.470

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

45 Caixas Luvas para procedimento não cirúrgico: • Descartável; • Confeccionadas em látex (borracha natural); • Hipoalergênica; • Superfíci
e lisa; • Formato anatômico; • Ambidestra; • Resistente, com tensão de ruptura mínima; • Íntegra e uniforme; • Não estéril; • Com 
pó bioabsorvível; • Punhos com bainha; • Tamanhos PP, M e G; • Acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares (100 unid
ades); • Fornecidas obrigatoriamente em caixas de papelão; • Embalada em caixa contendo 100 unidades, dados de idenficação,
procedência, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde; • Validade mínima de 36 meses a partir da data de entre
ga.
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18.702.558/0001-84
* VENCEDOR *

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP R$ 26,00

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  TALGE                                            
Modelo :  CAIXA C/100 UND 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bi
oabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração, boa sensibiliade 
tátil, caixa com 100 unidades.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Santa Maria AVENIDA OSVALDO CRUZ, 1420 Adriano Favarin (55) 3226-3304 afavarin.distribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

Objeto: Aquisição de materiais para atender às necessidades da SAG face à Pandemia
COVID 19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 16/04/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:120638

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 750

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.757.380/0001-50
* VENCEDOR *

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS L R$ 28,00

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  TALGE                                            
Modelo :  CAIXA COM 100 UNID 
Descrição:  Luva Para Procedimentos Não Cirúrgicos Não Estéril, Feita De Látex, Para Uso Único, Ambidestra, Caixa Com 100 Unidades Tamanho P                      
              

Endereço: Telefone: Emai l :
AV JOAO LUIZ POZZOBON, 1728 (55) 8151-3282 rafack3@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,50

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MG/ES

Objeto: Aquisição de insumos - materiais médicos hospitalares, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo do
Edital..

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

Data: 24/04/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:222020 / UASG:257035

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 15:23

Homologação: 29/04/2020 09:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 520

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.702.558/0001-84
* VENCEDOR *

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP R$ 29,50

9 / 12 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0695818)         SEI 0002731-64.2020.6.02.8000 / pg. 28

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=120638&uasg=120638&numprp=122020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=257035&uasg=257035&numprp=222020&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  TALGE                                            
Modelo :  CAIXA C/100 UND 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioa
bsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração boa sensibiliade táti
l, caixa com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Santa Maria AVENIDA OSVALDO CRUZ, 1420 Adriano Favarin (55) 3226-3304 afavarin.distribuidora@gmail.com

Item 7: Capote cirúrgico/avental R$ 44,27

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 48,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Objeto: AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, para atender
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: AVENTAL HOSPITALAR - AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE
CIRÚRGICO, MATERIAL* SMS, TAMANHO* G, GRAMATURA CERCA DE 50
G/CM2, COR* COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO E TOALHA
ABSORVENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO MALHA,
ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, ADICIONAL COM BARREIRA
BACTERIANA E VIRAL

Data: 23/04/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:989185

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/04/2020 15:38

Homologação: 24/04/2020 18:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.890.627/0001-53
* VENCEDOR *

BARRETO'S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME R$ 48,00

Marca: BARRETOS                                            
Fabricante:  BARRETOS                                            
Modelo :  NAO SE APLICA 
Descrição:  CAPOTE CIRÚRGICO EM TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, MANGA LONGA COM PUNHO E DEDAL, ABERTO ATRÁS COM 03 PARES DE TIRAS PA
RA AMARRAR, COM CINTO PARA AJUSTE. DISPONIVEL NAS CORES AZUL CELESTE, AZUL MARINHO E VERDE MUSGO. CONFECCIONADO SEGUINDO TODAS AS 
NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO. TAMANHO P, M, G E GG. IDENTIFICADO COM LOGOTIPO NA COR BRANCA, NA PARTE DA FRENTE
 E CENTRALIZADO. TECIDO E LOGOTIPO COM SOLIDEZ A LAVANDERIA HOSPITALAR                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Salvador R MACHADO MONTEIRO, 177 (71) 3242-4590 barretos.com@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Data: 23/04/2020 09:00

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades Capote cirúrgico/avental: • Avental descartável para procedimento em uso clínico e hospitalar, descartável, não estéril; • Confec
cionado de material hidro/hemorrepelente e proporcionar Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bact
eriológica - BFE), impermeável para fluidos; • Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável; • Mangas longas, punho co
m elástico, abertura posterior, fechamento no pescoço e cintura através de tiras, sem velcro; • Modelo adulto grande, embalage
m contendo dados de idenficação, fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ANVISA.
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Objeto: AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, para atender
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: AVENTAL HOSPITALAR - AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE
CIRÚRGICO, MATERIAL* ALGODÃO, TAMANHO* GG, GRAMATURA CERCA DE
150 G/CM2, COR* COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO MALHA

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:989185

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/04/2020 15:38

Homologação: 24/04/2020 18:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.890.627/0001-53
* VENCEDOR *

BARRETO'S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME R$ 49,80

Marca: BARRETOS                                            
Fabricante:  BARRETOS                                            
Modelo :  NAO SE APLICA 
Descrição:  CAPOTE - PARA USO HOSPITALAR,PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE EM UTI E BLOCO CIRURGICO,TAMANHO M, G E GG - BRIM LEVE NA COR VERDE 
BANDEIRA, 100% ALGODAO, MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO E CINTO TEXTURA ENCORPADA,RESISTENCIA A LAVAGEM EM CLORO,ABERTO NAS CO
STAS, DECOTE REDONDO, COM LOGOMARCA FRONTAL CONFORME MOSTRUARIO DA INSTITUICAO, COM FITAS PARA AMARRAR CINTURA, COM ALÇA ENTRE 
O DEDO POLEGAR CONFORME AS NORMAS DA ABNT                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
BA Salvador R MACHADO MONTEIRO, 177 (71) 3242-4590 barretos.com@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

Objeto: Aquisição de materiais para atender às necessidades da SAG face à Pandemia
COVID 19.

Descrição: AVENTAL HOSPITALAR - AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE
CIRÚRGICO, MATERIAL* SMS, TAMANHO* ÚNICO, GRAMATURA CERCA DE 40
G/CM2, COR* COM COR, COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO MALHA

Data: 16/04/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:120638

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5.000

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.853.028/0001-65
* VENCEDOR *

CIRUMED COMERCIO LTDA R$ 35,00

Marca: PROSANIS                                            
Fabricante:  PROSANIS                                            
Modelo :  AVENTAL HOSPITALAR 
Descrição:  AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL* SMS, TAMANHO* ÚNICO, GRAMATURA CERCA DE 40 G/CM2, COR* COM COR, COMP
ONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO MALHA REGISTRO 81195770023                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MS Campo Grande RUA JOAQUIM MURTINHO, 3445 (67) 3321-3344 atendcontabil@atendcontabil.com.br

Item 8: Pro-pé descartável (sapatilha) R$ 17,99
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 17,99

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATOS DE MINAS/MG

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais médico-hospitalares para
diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: SAPATILHA PROTETORA PRO-PÉ DESCARTÁVEIS
CONFECCIONADAS EM TNT 100 % POLIPROPILENO NA COR
BRANCA POR PROCESSO AUTOMATIZADO - SAPATILHA PROTETORA
PRO-PÉ DESCARTÁVEIS CONFECCIONADAS EM TNT 100 % POLIPROPILENO
NA COR BRANCA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, FIXAÇÃO POR MEIO DE
ELÁSTICO DE ALTAQUALIDADE SOLDADO EM TODA A VOLTA. PACOTE COM
100 UNIDADES (50 PARES)

Data: 01/04/2020 12:05

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11284

Lote/Item: 11/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1.000

Unidade: PC

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08.297.473/0001-04
* VENCEDOR *

CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL R$ 17,98

Marca: ANADONA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  PROPE 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA RIO BRANCO, 144 FERNANDO (34) 3831-9230 licita.cirurgicaptc@outlook.com.br

10.279.430/0001-48 ROSILENE VIEIRA LOPES EPP R$ 17,99

Marca: HND                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  PRO PÉ 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 18,00

Marca: PLUMAX                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  PLUMAX TNT 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1791 (34) 3313-0053/ (34) 9993-0212 diretoria@vidashopping.com.br

28.915.430/0001-52 HIGOR SILVA CANEDO-ME R$ 18,00

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  . 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

Quantidade Descrição Observação

5 Pacotes Pro-pé descartável (sapatilha): • Confeccionado em TNT, 100% polipropileno; • Atóxico; • Descartável; • Tamanho único; • Cor bra
nca; • Gramatura: 30g.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) para atender às necessidades da AAMO do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante a pandemia pelo
coronavírus, conforme termo de referência evento 0693738.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços , despacho de vossa senhoria ,
evento 0695797.

 
Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, e considerando a
majoração de valor face ao surto do COVID-19 chegamos ao relatório
evento 0695818, onde temos o Valor Global R$25.578,17 (vinte e
cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos).

 
CATMATS:
 
Item 01 Respirador de partículas N-95 -313379

ou 397905 ;
Item 02 Máscara cirúrgica tripla com elástico - 452286;
Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico)

- 428630 ;
Item 04 Óculos de proteção - 440558 ;
Item 05 Protetor facial -467256 ;
Item 06 Luvas para procedimento não cirúrgico -463203;
Item 07 Capote cirúrgico/avental -464918 ;
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Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha) -464785 .
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, bem
como a aplicação do rito sumário, previsto no art. 4°-G da Lei
13.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020, com ampla participação
face a pandemia do COVID-19.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/04/2020, às 20:34, 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
0695819 e o código CRC 7018CE8C.

0002731-64.2020.6.02.8000 0695819v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0695819, 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 30/04/2020, às 21:02, 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
0695829 e o código CRC 9DA5C6A5.

0002731-64.2020.6.02.8000 0695829v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para emissão do pré-

empenho, considerando as disponibilidades orçamentárias em
UGR ligada a esta Secretaria, dada a natureza emergencial da
compra.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2020, às 21:44, 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
0695838 e o código CRC 6AA986C1.

0002731-64.2020.6.02.8000 0695838v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0695838).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/05/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0696566 e o código CRC 650FEDF3.

0002731-64.2020.6.02.8000 0696566v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  05/05/20  15:25                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 05Mai20                            NUMERO  : 2020PE000137   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA:AAMO. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI-
  DUAL (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AAMO DO TRE/AL, DURANTE A PANDEMIA 
  PELO CORONAVÍRUS. PROC. 0002731-64.2020.6.02.8000.                            
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339030 070274 ADM MATMOD                25.578,17
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   05Mai20   15:21
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 137/20 (0698350).

Observação:

Utilizado recursos da reserva da COFIN para completar valor
necessário à pretendida contratação.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 05/05/2020, 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
0698355 e o código CRC 0537A73C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
 
À SLC para elaboração da minuta do edital da

licitação na modalidade pregão eletrônico, a ser processado,
considerando a natureza e a finalidade do material, no regime
de tramitação reduzida da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 (art. 4º-G).

Após, sigam os autos à AJ-DG para a análise
competente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/05/2020, às 20:19, 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
0698625 e o código CRC 2497338B.

0002731-64.2020.6.02.8000 0698625v1
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0002731-64.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual – (EPIs), tudo de 
acordo com requisição promovida pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica  
desta Corte. 

 

   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 aquisição de material de consumo – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme especificações e condições 
assentadas no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  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). 

3.4.  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;  
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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. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 
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6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado. 
 

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

Minuta de edital de pregão eletrônico (0700024)         SEI 0002731-64.2020.6.02.8000 / pg. 44



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 
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a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no Anexo 
I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  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.  

8.4.  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. 

 

8.5. 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. 

 

8.6.  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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8.6.1. 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.  

8.7.  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. 
 

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

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 
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9.9.1. 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. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. 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. 
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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 Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte  será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
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prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 
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10.2.  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. 

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

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

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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. 
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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 24.11 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 contados da 

data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anteriores à data designada para 

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

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 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 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-feiras. 
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16.2. O material será recebido: 
 

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

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. 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. 
 
16.7. 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 
úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

 
17.2.  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. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
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”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 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 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% 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”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  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 reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

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

 
17.12.  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 os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

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

17.14.  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. 

 
17.14.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.15.  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 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. 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% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

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

 
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
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 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado 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) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
f) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
g) Encaminhar seus dados bancários na Nota Fiscal. 
 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

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

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. Objeto 

 

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender às 

necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante a 

pandemia pelo coronavírus. 

 

2. Quantidade 

 

Especificações técnicas e quantitativas descritas no Anexo I. 

 

3. Especificação do 

Objeto 

 

Conforme lista anexa ao Termo de Referência (ANEXO I) 

 

4. Valor estimado da 

aquisição 

 

(Pesquisa a cargo da COMAP). 

 
 

5. Justificativa(s) 

 

5.1 Paramentar e proteger a equipe de saúde da AAMO, segundo recomendações da 

ANVISA, para o atendimento médico/odontológico aos magistrados e servidores do 

TRE/AL, objetivando a prevenção à covid-19. 

 

6. Prazo de Entrega 

 

Pedido emergencial devido à pandemia por coronavírus. 

 
 

7. Prazo de Garantia 

 
 

Não se aplica. 

 

8. Adjudicação 

 

Por item. 

 

9. Classificação 

Orçamentária 

 

(A cargo da COFIN). 
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10. Local de Entrega 

 

Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida 

Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Serraria, Maceió – Alagoas. CEP: 57046-000; fone: 

(082) 3328-1947. 

 

Horário: Segunda-feira a Quinta-feira: 14 h às 18h; Sexta-feira: 8 h às 12 h, 

conforme a Portaria 

Conjunta nº 04/2020, TRE-AL/PRE/AEP, publicada em 18/03/2020 no DEJEAL e a 

Portaria Conjunta nº 05/2020, TRE-AL/PRE/AEP, publicada em 26/03/2020 no DEJEAL. 

 

11. Unidade 

Fiscalizador

a 

 

AAMO- Assessoria de Assistência Médica e Odontológica. 

 

12. Anexos 

 

ANEXO I – Especificação do Objeto: Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

 

Maceió, 28 de abril de 2020. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

 

Maria Viviane de Carvalho 
Tenório Andrade Lima 

Analista Judiciário - 

Especialidade Odontologia - 

AAMO 

 

 

Ciente e de acordo. 

 

  _ 

 Margareth de Souza Lira Handro 

                        Membro da Junta Médica do TRE/AL 
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ANEXO I -A 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

(quantitativo e descrição dos EPIs) 

 

 

 

Item Especificação Apresentação Quantidade Valor 

Unitário 

Estimado 

Valor Total 

Estimado 

ITEM 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-

95/PFF2), dobrável: 
 

• Eficiência de Filtração Bacteriológica (EFB) > 99%; 

• Embalado individualmente; 

• Produto registrado no Ministério da Saúde/ANVISA, 

FUNDACENTRO, conforme legislação de Produtos 

para Saúde e aprovado para uso em procedimentos 

médicos e/ou odontológicos quando necessária a 

proteção das vias respiratórias e redução da exposição 

ocupacional, contra certos aerossóis de origem 

biológica; 
• Testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 

e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) como peça semifacial filtrante classe PFF-2 

(S) – equivalente a N95 e/ou SELO NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health) - contra 

poeiras, névoas e fumos até 10 (dez) vezes o Limite 

de Exposição Ocupacional, para uso contra aerossóis 

sólidos e líquidos não oleosos; 

• Certificado pelo INMETRO; 

• Dimensões do produto: Comprimento aprox. 12 cm; 

Largura aprox.10 cm; Altura aprox. 21,5 cm; 
• Peso: 0,012g (peso aproximado); 

• Clipe de material flexível sem memória (facilita a 

vedação); 

• Com válvula de exalação de alta performance; 

• Uso: Proteção Pessoal; recomendado para redução da 

exposição ocupacional a aerossóis contendo agentes 

biológicos potencialmente patogênicos e/ou 

infecciosos, tais como os agentes etiológicos da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), 

Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), 

Influenza A (H1N1), varicela, sarampo, tuberculose 

(Mycobacterium tuberculosis), novo 
CORONAVÍRUS (COVID 19), entre outros 

microorganismos cuja via de transmissão seja 

predominantemente aérea, e em procedimentos 

médicos ou odontológicos 

Unidade 100 

 

  

R$ 35,95 R$ 3.595,00 
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 considerados de baixo risco para o profissional da 

saúde. Confeccionado de modo a oferecer maior 

resistência à penetração de sangue e outros fluidos 

corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes 

materiais potencialmente infectados possam ser 

projetados contra a face externa do respirador (filtro 

mecânico de TNT - partículas 0,1micra); 
• Fixação com duplo sistema de tiras 

elásticas; 

• Com selo NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health) ou a sigla 

PFF2 (Peça Facial Filtrante) com o registro 

na FUNDACENTRO; 

• Embalagem contendo externamente dados 

de idenficação, procedência, data de 

fabricação, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde; 

• Prazo de validade: 3 (três) anos após a data 

de fabricação impressa na embalagem e 

mínima de 2,5 anos a partir da data da 
entrega do produto. 

    

ITEM 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 

• 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; 

• Com pregas horizontais; 

• Soldada eletronicamente por 

ultrassom, Atóxica e Apirogênica, 
hipoalergênica; inodora, maleável e 

resistente; 

• Fixação com elástico; 

• Descartável e de uso único, baixa 

condutividade térmica, baixa 

inflamabilidade; 

• Cor branca; 

• Registro no Ministério da Saúde – 

ANVISA; 

• Embalagem contendo 

externamente dados de 

idenficação, procedência, data de 

fabricação, validade, número de 

lote e registro no Ministério da 

Saúde. 

Caixa com 

50 
unidades 

30 R$ 4,90 R$ 7.350,00 
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ITEM 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 

• Touca confeccionada em 

polietileno de baixa densidade, não 

estéril, com formato anatômico; 

• Com elástico de fixação nas bordas; 

• Cor branca; 

• Tamanho único. 

Pacote 

com 100 

unidades 

05 R$ 16,06 R$ 8.030,00 

ITEM 04 Óculos de proteção: 

• Óculos de proteção individual, com 

lente em policarbonato, com 

tratamento antirrisco, anembaçante e 

UV; 

• Haste regulável em 03 (três) 

estágios, com protetor nasal do 

mesmo material da lente 

(policarbonato). 

Unidade 06 R$ 31,39 R$ 188,34 

ITEM 05 Protetor facial: 

• Visor de policarbonato incolor; 

• Suporte ajustável ao redor da cebeça; 

• Para proteção dos olhos e da face contra 

agentes infecciosos. 

Unidade 08 R$ 82,66 R$ 661,28 

ITEM 06 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 PP, M e G; 

• Acondicionamento obrigatório 

em caixas de 50 pares (100 

unidades); 

• Fornecidas obrigatoriamente em caixas de 

papelão; 

• Embalada em caixa contendo 100 

unidades, dados de idenficação, 

procedência, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde; 

• Validade mínima de 36 meses a partir da 

data de entrega. 

Caixa 

com 100 

unidades 

15 caixas 

tamanho 

PP; 

15 caixas 

tamanho M 

e 15 caixas 

tamanho G. 

R$ 27,48 R$1.236,60 
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ITEM 07 Capote cirúrgico/avental: 

• Avental descartável para procedimento em 

uso clínico e hospitalar, descartável, não 

estéril; 

• Confeccionado de material 

hidro/hemorrepelente e proporcionar 

Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de 
Eficiência de Filtração Bacteriológica - 

BFE), impermeável para fluidos; 

• Atóxico, hipoalérgico, resistente, 

confortável, maleável; 

• Mangas longas, punho com elástico, 

abertura posterior, fechamento no pescoço 

e cintura através de tiras, sem velcro; 
• Modelo adulto grande, embalagem 

contendo dados de idenficação, fabricação, 

tamanho, lote, isenção/registro no 

MS/ANVISA. 

Unidade 100 R$ 44,27 R$ 4.427,00 

ITEM 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 

• Confeccionado em TNT, 100% 

polipropileno; 

• Atóxico; 

• Descartável; 

• Tamanho único; 

• Cor branca; 

• Gramatura: 30g. 

Pacote 

com 100 

unidades 

05 R$ 17,99 R$ 89,95 
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Maceió, 28 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Maria Viviane de Carvalho Tenório 
Andrade Lima 

Analista Judiciário - Especialidade 

Odontologia - AAMO 

 

 

 

 

 

Margareth de Souza Lira Handro 
Assessora substituta da AAMO 
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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. de 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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INFORMAÇÃO Nº 3081 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição 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 0695819.

Foram complementadas  no edital as disposições relativas às sanções administrativas,
ao recebimento, às obrigações das partes e ao pagamento.

Foi estabelecido prazo de entrega de 30 dias.

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

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

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 1h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 1h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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

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

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

Informação 3081 (0700025)         SEI 0002731-64.2020.6.02.8000 / pg. 71



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 07/05/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/05/2020, às 12:51, 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
0700025 e o código CRC E84DEA20.

0002731-64.2020.6.02.8000 0700025v2
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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 maio de 2020.
 
 
Devovlo os autos à SLC, para alterar o prazo de entrega

do material de 30 para 20 dias (minuta anexada no evento nº
0700024). Quanto aos demais elementos da Informação 3081
(0700025), nada a opor.

Após, remeter o feito à AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700469 e o código CRC 0758730A.

0002731-64.2020.6.02.8000 0700469v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0002731-64.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual – (EPIs), tudo de 
acordo com requisição promovida pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica  
desta Corte. 

 

   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 aquisição de material de consumo – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme especificações e condições 
assentadas no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 (vinte) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. 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. 

3.3.  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). 

3.4.  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;  
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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. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 
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6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 
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a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no Anexo 
I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  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.  

8.4.  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. 

 

8.5. 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. 

 

8.6.  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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8.6.1. 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.  

8.7.  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. 
 

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

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 
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9.9.1. 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. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. 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. 
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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 Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte  será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
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prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 
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10.2.  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. 

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

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

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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. 
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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 24.11 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 contados da 

data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anteriores à data designada para 

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

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 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 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-feiras. 
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16.2. O material será recebido: 
 

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

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. 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. 
 
16.7. 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 
úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

 
17.2.  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. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 

 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
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”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 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 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% 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”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  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 reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

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

 
17.12.  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 os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

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

17.14.  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. 

 
17.14.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
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17.15.  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 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. 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% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

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

 
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
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 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado 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) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
f) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
g) Encaminhar seus dados bancários na Nota Fiscal. 
 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

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

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. Objeto 

 

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender às 

necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante a 

pandemia pelo coronavírus. 

 

2. Quantidade 

 

Especificações técnicas e quantitativas descritas no Anexo I. 

 

3. Especificação do 

Objeto 

 

Conforme lista anexa ao Termo de Referência (ANEXO I) 

 

4. Valor estimado da 

aquisição 

 

(Pesquisa a cargo da COMAP). 

 
 

5. Justificativa(s) 

 

5.1 Paramentar e proteger a equipe de saúde da AAMO, segundo recomendações da 

ANVISA, para o atendimento médico/odontológico aos magistrados e servidores do 

TRE/AL, objetivando a prevenção à covid-19. 

 

6. Prazo de Entrega 

 

Pedido emergencial devido à pandemia por coronavírus. 

 
 

7. Prazo de Garantia 

 
 

Não se aplica. 

 

8. Adjudicação 

 

Por item. 

 

9. Classificação 

Orçamentária 

 

(A cargo da COFIN). 
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10. Local de Entrega 

 

Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida 

Menino Marcelo, nº 7200-D, Bairro Serraria, Maceió – Alagoas. CEP: 57046-000; fone: 

(082) 3328-1947. 

 

Horário: Segunda-feira a Quinta-feira: 14 h às 18h; Sexta-feira: 8 h às 12 h, 

conforme a Portaria 

Conjunta nº 04/2020, TRE-AL/PRE/AEP, publicada em 18/03/2020 no DEJEAL e a 

Portaria Conjunta nº 05/2020, TRE-AL/PRE/AEP, publicada em 26/03/2020 no DEJEAL. 

 

11. Unidade 

Fiscalizador

a 

 

AAMO- Assessoria de Assistência Médica e Odontológica. 

 

12. Anexos 

 

ANEXO I – Especificação do Objeto: Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

 

Maceió, 28 de abril de 2020. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

 

Maria Viviane de Carvalho 
Tenório Andrade Lima 

Analista Judiciário - 

Especialidade Odontologia - 

AAMO 

 

 

Ciente e de acordo. 

 

  _ 

 Margareth de Souza Lira Handro 

                        Membro da Junta Médica do TRE/AL 
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ANEXO I -A 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

(quantitativo e descrição dos EPIs) 

 

 

 

Item Especificação Apresentação Quantidade Valor 

Unitário 

Estimado 

Valor Total 

Estimado 

ITEM 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-

95/PFF2), dobrável: 
 

• Eficiência de Filtração Bacteriológica (EFB) > 99%; 
• Embalado individualmente; 

• Produto registrado no Ministério da Saúde/ANVISA, 

FUNDACENTRO, conforme legislação de Produtos 

para Saúde e aprovado para uso em procedimentos 

médicos e/ou odontológicos quando necessária a 

proteção das vias respiratórias e redução da exposição 

ocupacional, contra certos aerossóis de origem 

biológica; 

• Testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 

e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) como peça semifacial filtrante classe PFF-2 
(S) – equivalente a N95 e/ou SELO NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health) - contra 

poeiras, névoas e fumos até 10 (dez) vezes o Limite 

de Exposição Ocupacional, para uso contra aerossóis 

sólidos e líquidos não oleosos; 

• Certificado pelo INMETRO; 

• Dimensões do produto: Comprimento aprox. 12 cm; 

Largura aprox.10 cm; Altura aprox. 21,5 cm; 

• Peso: 0,012g (peso aproximado); 

• Clipe de material flexível sem memória (facilita a 

vedação); 

• Com válvula de exalação de alta performance; 
• Uso: Proteção Pessoal; recomendado para redução da 

exposição ocupacional a aerossóis contendo agentes 

biológicos potencialmente patogênicos e/ou 

infecciosos, tais como os agentes etiológicos da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), 

Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), 

Influenza A (H1N1), varicela, sarampo, tuberculose 

(Mycobacterium tuberculosis), novo 

CORONAVÍRUS (COVID 19), entre outros 

microorganismos cuja via de transmissão seja 

predominantemente aérea, e em procedimentos 
médicos ou odontológicos 

Unidade 100 

 

  

R$ 35,95 R$ 3.595,00 
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 considerados de baixo risco para o profissional da 

saúde. Confeccionado de modo a oferecer maior 
resistência à penetração de sangue e outros fluidos 

corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes 

materiais potencialmente infectados possam ser 

projetados contra a face externa do respirador (filtro 

mecânico de TNT - partículas 0,1micra); 
• Fixação com duplo sistema de tiras 

elásticas; 

• Com selo NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health) ou a sigla 

PFF2 (Peça Facial Filtrante) com o registro 
na FUNDACENTRO; 

• Embalagem contendo externamente dados 

de idenficação, procedência, data de 

fabricação, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde; 

• Prazo de validade: 3 (três) anos após a data 

de fabricação impressa na embalagem e 

mínima de 2,5 anos a partir da data da 

entrega do produto. 

    

ITEM 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 

• 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; 

• Com pregas horizontais; 

• Soldada eletronicamente por 

ultrassom, Atóxica e Apirogênica, 

hipoalergênica; inodora, maleável e 

resistente; 

• Fixação com elástico; 

• Descartável e de uso único, baixa 

condutividade térmica, baixa 

inflamabilidade; 

• Cor branca; 

• Registro no Ministério da Saúde – 

ANVISA; 

• Embalagem contendo 

externamente dados de 

idenficação, procedência, data de 
fabricação, validade, número de 

lote e registro no Ministério da 

Saúde. 

Caixa com 

50 

unidades 

30 R$ 4,90 R$ 7.350,00 
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ITEM 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 

• Touca confeccionada em 

polietileno de baixa densidade, não 

estéril, com formato anatômico; 

• Com elástico de fixação nas bordas; 

• Cor branca; 

• Tamanho único. 

Pacote 

com 100 
unidades 

05 R$ 16,06 R$ 8.030,00 

ITEM 04 Óculos de proteção: 

• Óculos de proteção individual, com 

lente em policarbonato, com 

tratamento antirrisco, anembaçante e 

UV; 

• Haste regulável em 03 (três) 

estágios, com protetor nasal do 

mesmo material da lente 

(policarbonato). 

Unidade 06 R$ 31,39 R$ 188,34 

ITEM 05 Protetor facial: 

• Visor de policarbonato incolor; 

• Suporte ajustável ao redor da cebeça; 

• Para proteção dos olhos e da face contra 

agentes infecciosos. 

Unidade 08 R$ 82,66 R$ 661,28 

ITEM 06 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 PP, M e G; 

• Acondicionamento obrigatório 
em caixas de 50 pares (100 

unidades); 

• Fornecidas obrigatoriamente em caixas de 

papelão; 

• Embalada em caixa contendo 100 

unidades, dados de idenficação, 

procedência, validade, número de lote e 
registro no Ministério da Saúde; 

• Validade mínima de 36 meses a partir da 

data de entrega. 

Caixa 

com 100 

unidades 

15 caixas 

tamanho 

PP; 

15 caixas 

tamanho M 

e 15 caixas 

tamanho G. 

R$ 27,48 R$1.236,60 
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ITEM 07 Capote cirúrgico/avental: 

• Avental descartável para procedimento em 

uso clínico e hospitalar, descartável, não 

estéril; 

• Confeccionado de material 

hidro/hemorrepelente e proporcionar 

Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de 

Eficiência de Filtração Bacteriológica - 

BFE), impermeável para fluidos; 

• Atóxico, hipoalérgico, resistente, 

confortável, maleável; 

• Mangas longas, punho com elástico, 

abertura posterior, fechamento no pescoço 

e cintura através de tiras, sem velcro; 

• Modelo adulto grande, embalagem 

contendo dados de idenficação, fabricação, 

tamanho, lote, isenção/registro no 
MS/ANVISA. 

Unidade 100 R$ 44,27 R$ 4.427,00 

ITEM 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 

• Confeccionado em TNT, 100% 

polipropileno; 

• Atóxico; 

• Descartável; 

• Tamanho único; 

• Cor branca; 

• Gramatura: 30g. 

Pacote 

com 100 
unidades 

05 R$ 17,99 R$ 89,95 
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Maceió, 28 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Maria Viviane de Carvalho Tenório 
Andrade Lima 

Analista Judiciário - Especialidade 

Odontologia - AAMO 

 

 

 

 

 

Margareth de Souza Lira Handro 
Assessora substituta da AAMO 
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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. de 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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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
À AJ-DG,
para análise de minuta de edital, conforme

Despacho SAD 0700469.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/05/2020, às 10:16, 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
0700852 e o código CRC C24A2B8A.

0002731-64.2020.6.02.8000 0700852v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nesta Assessoria, os presentes autos, para análise

da minuta de PREGÃO ELETRÔNICO, do t i p o MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de material de consumo –
Equipamentos de Proteção Individual–(EPIs), tudo de acordo
com requisição promovida pela Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica desta Corte.

Destaca-se, no termo de referência que se trata de
pedido emergencial devido à pandemia por coronavírus, com a
finalidade de paramentar e proteger a equipe de saúde da
AAMO,segundo recomendações da ANVISA, para o
atendimento médico/odontológico aos magistrados e
servidores do TRE/AL, objetivando a prevenção à Covid-19.

O Termo de Referência foi aprovado pela SAD
(0695380), indicando a aplicação do rito sumário, previsto no
art. 4°-G da Lei 13.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020,
considerando que se trata de aquisição essencial à
proteção ao contágio da COVID-19.

Não obstante, a instrução da SEI finalizou por
sugerir a realização de licitação na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013,
bem como a aplicação do rito sumário, previsto no art. 4°-G
da Lei 13.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020, com ampla
participação em face da pandemia do COVID-19.

Considerando a ocorrência da pandemia e a
justificativa de que o material se destina à proteção do corpo
médico do Tribunal, questiona-se se não seria o caso de
aquisição direta, em razão de emergência de saúde pública,
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adotando-se as orientações da EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 106.

À SAD, para esclarecimento.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 08/05/2020, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/05/2020, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701093 e o código CRC 8C773DDF.

0002731-64.2020.6.02.8000 0701093v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0701093, observa-

se que o rito sumário do pregão previsto na Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, pode se revelar até mais eficaz que um
procedimento de cotação, mesmo em caráter emergencial,
comsiderando a escassez de opções em face da demanda pelos
materiais de proteção indicados nestes autos.

A rigor, a melhor estratégia poderia ser o
suprimento de fundos nos limites majorados pela referida lei
(art. 6º-A), contudo a incerteza de que a compra poderá ser
atendida no mercado local afasta essa opção, além de que
ainda em implantação o sistema de movimentação por meio de
Cartão de Pagamento do Governo.

Ocorre que, como bem destacado pelo Sr. Assesor
Jurídico, devem ser consideradas, tanto na hipótese do pregão
eletrônico como da aquisição direta, as diretrizes da novel
legislação, que flexibiliza as exigências habilitatórias,
especialmente o previsto no Parágrafo único do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, além do
que dispõoe o art. 4º-F da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

Nesse sentido, devolvo os autos à SLC, para
adequar a minuta do edital aos parâmetros acima informados.

Em paralelo, segue o feito à SEIC, para promover
consulta ao mercado, preferencialmente, e não
exclusivamente, local, dada a situação de emergência, para
que possamos aferir a viabilidade da aquisição direta, devendo
a Unidade inteirar-se do prazo que a proponente se dispõe a
entregar o material, sem prejuízo de se indicar, no pedido de
cotação, o prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Solicito, por fim, que a Sra. Coordenadora de
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Material e Patrimônio conduza as ações da SLC e da SEIC, no
sentido de se preservar, o máximo possível, a harmonia entre
as proposições, ou seja, conduzindo o feito para o desfecho
que se apresente mais consentâneo com as necessidades do
Órgão. 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2020, às 21:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701375 e o código CRC D3760E5C.

0002731-64.2020.6.02.8000 0701375v1
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E-mail - 0701387

Data de Envio: 
  08/05/2020 22:15:56

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

Para:
    afdemelofarmacia@gmail.com
    atendimento@casadomedico.net
    cotacoes@casadomedico.net
    flavia@casadomedico.net
    comac_vendas@hotmail.com
    vendas@comacmaterialmedico.com.br
    maxdrogaria@hotmail.com
    contato@comed.com.br
    licitacao@comed.com.br
    igoleandro@hotmail.com
    farmaceuticopcs@outlook.com
    comprasmaceiomed@gmail.com
    licitacaomaceiomed@gmail.com
    maceiomed@hotmail.com
    vendasmaceiomed@gmail.com
    jb_deoliveiradistribuidora@hotmail.com
    deafarma@deafarma.com.br
    pbfarma@pbfarma.com.br
    maissaude.se.cledson@gmail.com
    maissaude.se@gmail.com
    medicinali@hotmail.com
    adm@drogariaflorenca.com.br
    vendas.sosaude@hotmail.com
    max_gleidson@hotmail.com
    medplus@terra.com.br
    iury.victor.7@gmail.com
    exemplarmed@bol.com.br
    marcio.sabino@drogafonte.com.br
    drogalimaloja008@gmail.com
    xmlvitoria@hotmail.com
    balaska@balaska.com.br
    ba@balaska.com.br
    simone@bragal.com.br
    adn.comercio@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPÍ S

Mensagem: 
   PA 0002731-64.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende comprar de forma EMERGENCIAL Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para atender às necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.,para tanto, encaminhamos em anexo o termo de referência e anexo com a relação e os
quantitativos específicos:

Item 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 100 Unidades;
Item 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 30 Caixas com 50 unidades;
Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 05 pacotes de 100 unidades;
Item 04 Óculos de proteção: 06 Unidades;
Item 05 Protetor facial: 08 Unidades;
Item 06 Luvas para procedimento não cirúrgico: 45 caixas de 100 unidades ( tamanhos PP 15 cx, M 15cx,
G 15 cx);
Item 07 Capote cirúrgico/avental: 100 Unidades;
Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 05 pacotes de 100 unidades;

Favor nos avisar caso não atendam ao nosso pedido.

PRAZO DE ENTREGA DE 20 ( VINTE) DIAS.

Atenciosamente.
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Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0693738_FINAL___TERMO_DE_REFERENCIA_SEI_8760_0002731_64.2020.6.02.8000___EPIs.pdf
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À SEIC,
para as providências do Despacho SAD 0701375,

haja vista solicitação da Coordenadora de Material e
Patrimônio para que esta SLC aguarde o fim da instruçao da
SEIC.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/05/2020, às 09:37, 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
0701575 e o código CRC F5D92D32.

0002731-64.2020.6.02.8000 0701575v1
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E-mail - 0701651

Data de Envio: 
  11/05/2020 11:46:02

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

Para:
    saude.multilaser@uol.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPÍ S

Mensagem: 
   PA 0002731-64.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende comprar de forma EMERGENCIAL Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para atender às necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.,para tanto, encaminhamos em anexo o termo de referência e anexo com a relação e os
quantitativos específicos:

Item 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 100 Unidades;
Item 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 30 Caixas com 50 unidades;
Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 05 pacotes de 100 unidades;
Item 04 Óculos de proteção: 06 Unidades;
Item 05 Protetor facial: 08 Unidades;
Item 06 Luvas para procedimento não cirúrgico: 45 caixas de 100 unidades ( tamanhos PP 15 cx, M 15cx,
G 15 cx);
Item 07 Capote cirúrgico/avental: 100 Unidades;
Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 05 pacotes de 100 unidades;

Favor nos avisar caso não atendam ao nosso pedido.

PRAZO DE ENTREGA DE 20 ( VINTE) DIAS.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0693738_FINAL___TERMO_DE_REFERENCIA_SEI_8760_0002731_64.2020.6.02.8000___EPIs.pdf
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E-mail - 0701654

Data de Envio: 
  11/05/2020 11:52:44

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

Para:
    deliverycdmedico@casadomedico.net

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPÍ S

Mensagem: 
   PA 0002731-64.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende comprar de forma EMERGENCIAL Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para atender às necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.,para tanto, encaminhamos em anexo o termo de referência e anexo com a relação e os
quantitativos específicos:

Item 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 100 Unidades;
Item 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico: 30 Caixas com 50 unidades;
Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 05 pacotes de 100 unidades;
Item 04 Óculos de proteção: 06 Unidades;
Item 05 Protetor facial: 08 Unidades;
Item 06 Luvas para procedimento não cirúrgico: 45 caixas de 100 unidades ( tamanhos PP 15 cx, M 15cx,
G 15 cx);
Item 07 Capote cirúrgico/avental: 100 Unidades;
Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 05 pacotes de 100 unidades;

Favor nos avisar caso não atendam ao nosso pedido.

PRAZO DE ENTREGA DE 20 ( VINTE) DIAS.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0693738_FINAL___TERMO_DE_REFERENCIA_SEI_8760_0002731_64.2020.6.02.8000___EPIs.pdf
    E_mail_0701651.html
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC , manteve contato telefônico com
algumas empresas do setor de fornecimento de material médico
hospitalar, a exemplo das empresas MedShop, Oxmed hospitalar e
não conseguimentos contato, já as empresas Comac, Casa do médico
informaram terem parte dos produtos, que mandarão cotação, no
entanto não garantem o fornecimento até o fim do trâmite
procedimental destes autos, uma vez que o estoque anda variando
face a demanda da pandemia, e outras empresa a exemplo Bio Life,
OrthoVida, Comed, e Casa do Ortopedista, não possuem os materiais,
estão em falta. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias de
Pinheiro Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que dato
e assino digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/05/2020, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701660 e o código CRC BDE7CDA8.

0002731-64.2020.6.02.8000 0701660v4
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De: jefferson soares <jefferson.soares@drogafonte.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br, joao martins <joao.martins@drogafonte.com.br>
Data: 10/05/2020 04:56 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPI´S

Boa tarde.

Prezado Antônio, infelizmente não temos esses itens no momento.

Em sáb., 9 de mai. de 2020 às 08:24, marcio sabino
<marcio.sabino@drogafonte.com.br> escreveu:

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: sex, 8 de mai de 2020 às 22:16
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPI´S
Para: <afdemelofarmacia@gmail.com>, <atendimento@casadomedico.net>,
<cotacoes@casadomedico.net>, <flavia@casadomedico.net>,
<comac_vendas@hotmail.com>, <vendas@comacmaterialmedico.com.br>,
<maxdrogaria@hotmail.com>, <contato@comed.com.br>, <licitacao@comed.com.br>,
<igoleandro@hotmail.com>, <farmaceuticopcs@outlook.com>,
<comprasmaceiomed@gmail.com>, <licitacaomaceiomed@gmail.com>,
<maceiomed@hotmail.com>, <vendasmaceiomed@gmail.com>,
<jb_deoliveiradistribuidora@hotmail.com>, <deafarma@deafarma.com.br>,
<pbfarma@pbfarma.com.br>, <maissaude.se.cledson@gmail.com>,
<maissaude.se@gmail.com>, <medicinali@hotmail.com>,
<adm@drogariaflorenca.com.br>, <vendas.sosaude@hotmail.com>,
<max_gleidson@hotmail.com>, <medplus@terra.com.br>,
<iury.victor.7@gmail.com>, <exemplarmed@bol.com.br>,
<marcio.sabino@drogafonte.com.br>, <drogalimaloja008@gmail.com>,
<xmlvitoria@hotmail.com>, <balaska@balaska.com.br>, <ba@balaska.com.br>,
<simone@bragal.com.br>, <adn.comercio@gmail.com>

 PA 0002731-64.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende comprar de forma
EMERGENCIAL  Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender às
necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.,para tanto,
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encaminhamos em anexo o termo de referência e anexo com a relação e os
quantitativos específicos:

Item 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 100
Unidades;
Item 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico:  30 Caixas com 50 unidades;
Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 05 pacotes de 100
unidades;
Item 04  Óculos de proteção: 06 Unidades;
Item 05 Protetor facial: 08 Unidades;
Item 06  Luvas para procedimento não cirúrgico: 45 caixas de 100 unidades (
tamanhos PP 15 cx, M 15cx, G 15 cx);
Item 07 Capote cirúrgico/avental: 100 Unidades;
Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 05 pacotes de 100 unidades;

Favor nos avisar caso não atendam ao nosso pedido.

PRAZO DE ENTREGA DE 20 ( VINTE) DIAS.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

-- 
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De: Pregão Eletrônico Só Saúde <pregao.sosaude@outlook.com>

Para:

"afdemelofarmacia@gmail.com" <afdemelofarmacia@gmail.com>, "atendimento@casadomedico.net"
<atendimento@casadomedico.net>, "cotacoes@casadomedico.net" <cotacoes@casadomedico.net>,
"flavia@casadomedico.net" <flavia@casadomedico.net>, "comac_vendas@hotmail.com"
<comac_vendas@hotmail.com>, "vendas@comacmaterialmedico.com.br"
<vendas@comacmaterialmedico.com.br>, "maxdrogaria@hotmail.com" <maxdrogaria@hotmail.com>,
"contato@comed.com.br" <contato@comed.com.br>, "licitacao@comed.com.br"
<licitacao@comed.com.br>, "igoleandro@hotmail.com" <igoleandro@hotmail.com>,
"farmaceuticopcs@outlook.com" <farmaceuticopcs@outlook.com>, "comprasmaceiomed@gmail.com"
<comprasmaceiomed@gmail.com>, "licitacaomaceiomed@gmail.com" <licitacaomaceiomed@gmail.com>,
"maceiomed@hotmail.com" <maceiomed@hotmail.com>, "vendasmaceiomed@gmail.com"
<vendasmaceiomed@gmail.com>, "jb_deoliveiradistribuidora@hotmail.com"
<jb_deoliveiradistribuidora@hotmail.com>, "deafarma@deafarma.com.br"
<deafarma@deafarma.com.br>, "pbfarma@pbfarma.com.br" <pbfarma@pbfarma.com.br>,
"maissaude.se.cledson@gmail.com" <maissaude.se.cledson@gmail.com>, "maissaude.se@gmail.com"
<maissaude.se@gmail.com>, "medicinali@hotmail.com" <medicinali@hotmail.com>,
"adm@drogariaflorenca.com.br" <adm@drogariaflorenca.com.br>, "vendas.sosaude@hotmail.com"
<vendas.sosaude@hotmail.com>, "max_gleidson@hotmail.com" <max_gleidson@hotmail.com>,
"medplus@terra.com.br" <medplus@terra.com.br>, "iury.victor.7@gmail.com"
<iury.victor.7@gmail.com>, "exemplarmed@bol.com.br" <exemplarmed@bol.com.br>,
"marcio.sabino@drogafonte.com.br" <marcio.sabino@drogafonte.com.br>, "drogalimaloja008@gmail.com"
<drogalimaloja008@gmail.com>, "xmlvitoria@hotmail.com" <xmlvitoria@hotmail.com>,
"balaska@balaska.com.br" <balaska@balaska.com.br>, "ba@balaska.com.br" <ba@balaska.com.br>,
"simone@bragal.com.br" <simone@bragal.com.br>, "adn.comercio@gmail.com"
<adn.comercio@gmail.com>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Data: 11/05/2020 08:54 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPI´S

Infelizmente, estamos sem epi em estoque e sem previsão para novas compras.

Atenciosamente, 
 
Daniella Araújo
Pregão Eletrônico
Fone/Fax: (81) 3343-2737
                   (81) 3462-7152

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de maio de 2020 22:15
Para: afdemelofarmacia@gmail.com <afdemelofarmacia@gmail.com>; atendimento@casadomedico.net
<atendimento@casadomedico.net>; cotacoes@casadomedico.net <cotacoes@casadomedico.net>;
flavia@casadomedico.net <flavia@casadomedico.net>; comac_vendas@hotmail.com
<comac_vendas@hotmail.com>; vendas@comacmaterialmedico.com.br <vendas@comacmaterialmedico.com.br>;
maxdrogaria@hotmail.com <maxdrogaria@hotmail.com>; contato@comed.com.br <contato@comed.com.br>;
licitacao@comed.com.br <licitacao@comed.com.br>; igoleandro@hotmail.com <igoleandro@hotmail.com>;
farmaceu�copcs@outlook.com <farmaceu�copcs@outlook.com>; comprasmaceiomed@gmail.com
<comprasmaceiomed@gmail.com>; licitacaomaceiomed@gmail.com <licitacaomaceiomed@gmail.com>;
maceiomed@hotmail.com <maceiomed@hotmail.com>; vendasmaceiomed@gmail.com
<vendasmaceiomed@gmail.com>; jb_deoliveiradistribuidora@hotmail.com
<jb_deoliveiradistribuidora@hotmail.com>; deafarma@deafarma.com.br <deafarma@deafarma.com.br>;
pbfarma@pbfarma.com.br <pbfarma@pbfarma.com.br>; maissaude.se.cledson@gmail.com
<maissaude.se.cledson@gmail.com>; maissaude.se@gmail.com <maissaude.se@gmail.com>;
medicinali@hotmail.com <medicinali@hotmail.com>; adm@drogariaflorenca.com.br
<adm@drogariaflorenca.com.br>; vendas.sosaude@hotmail.com <vendas.sosaude@hotmail.com>;
max_gleidson@hotmail.com <max_gleidson@hotmail.com>; medplus@terra.com.br <medplus@terra.com.br>;
iury.victor.7@gmail.com <iury.victor.7@gmail.com>; exemplarmed@bol.com.br <exemplarmed@bol.com.br>;
marcio.sabino@drogafonte.com.br <marcio.sabino@drogafonte.com.br>; drogalimaloja008@gmail.com
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<drogalimaloja008@gmail.com>; xmlvitoria@hotmail.com <xmlvitoria@hotmail.com>; balaska@balaska.com.br
<balaska@balaska.com.br>; ba@balaska.com.br <ba@balaska.com.br>; simone@bragal.com.br
<simone@bragal.com.br>; adn.comercio@gmail.com <adn.comercio@gmail.com>
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPI´S
 
PA 0002731-64.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende comprar de forma EMERGENCIAL 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender às necessidades da AAMO do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.,para tanto, encaminhamos em anexo o termo de
referência e anexo com a relação e os quantitativos específicos:

Item 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 100
Unidades;
Item 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico:  30 Caixas com 50 unidades;
Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 05 pacotes de 100 unidades;
Item 04  Óculos de proteção: 06 Unidades;
Item 05 Protetor facial: 08 Unidades;
Item 06  Luvas para procedimento não cirúrgico: 45 caixas de 100 unidades ( tamanhos
PP 15 cx, M 15cx, G 15 cx);
Item 07 Capote cirúrgico/avental: 100 Unidades;
Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 05 pacotes de 100 unidades;

Favor nos avisar caso não atendam ao nosso pedido.

PRAZO DE ENTREGA DE 20 ( VINTE) DIAS.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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De: Cledson Rogerio <maissaude.se.cledson@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/05/2020 08:54 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição EMERGENCIAL. Equipamentos EPI´S

Bom dia, infelizmente não temos previsão desses materiais.

Grato.

Em 08/05/2020 22:15, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
>   PA 0002731-64.2020.6.02.8000
>
> Prezado Senhor(a),
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende comprar de forma
EMERGENCIAL  Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender às
necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.,para tanto,
encaminhamos em anexo o termo de referência e anexo com a relação e os
quantitativos específicos:
>
> Item 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobrável: 100
Unidades;
> Item 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico:  30 Caixas com 50 unidades;
> Item 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico): 05 pacotes de 100
unidades;
> Item 04  Óculos de proteção: 06 Unidades;
> Item 05 Protetor facial: 08 Unidades;
> Item 06  Luvas para procedimento não cirúrgico: 45 caixas de 100 unidades (
tamanhos PP 15 cx, M 15cx, G 15 cx);
> Item 07 Capote cirúrgico/avental: 100 Unidades;
> Item 08 Pro-pé descartável (sapatilha): 05 pacotes de 100 unidades;
>
> Favor nos avisar caso não atendam ao nosso pedido.
>
> PRAZO DE ENTREGA DE 20 ( VINTE) DIAS.
>
> Atenciosamente.
>
> Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
> (82)98137-0017
> seic@tre-al.jus.br
> antoniomatias1977@hotmail.com
>
>
-- 
Clédson Rogério
Departamento de Licitações
Mais Saúde Com. De Prod. Hosp. LTDA

CNPJ:14.261.377/0001-09
Tel: (0xx79) 3085-5540
E-mail: maissaude.se.cledson@gmail.com
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TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

VENDAS EXTERNA

Razão Social......: 685
Endereco............: RUA ARISTEU DE ANDRADE

MACEIO

11/05/2020 16:16:32

CEP: 57051090

ORC-017761

No. Documento

FAROL AL

PAULA KAROLINEVendedor...........:
Telefone.............:

Cod_Prod Descricao Quant

8221227724

Preco Total

7
8221227712

Preco UnitarioUnd

COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA
AV. DONA CONSTANCA
POCO MACEIO AL 57025355 8221223999
01.313.995/0001-03 240893417

vendas@comacmaterialmedico.com.br 2171181Seq.

Loc.

7898994049814 LUVA PROCEDIMENTO PP C/ TALCO CX/100 15 43,90 658,50CXRD02/P02
KEVENOLLFab.

7898283815335 LUVA PROCEDIMENTO G C/ TALCO CX/100 REF 0531401 15 43,90 658,50CXRD02/P03
DESCARPACK DESCARTAVEIS  DO BRASIL LTDAFab.

7898467260470 PROPE DESCARTAVEL BRANCO C/100 UND 20G 5 25,00 125,00PCTRE03/P03
PROTDESC DO BRASILFab.

7898467287545 TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA C/100 5 19,00 95,00PCTRE04/P01
PROTDESC DO BRASILFab.

14836 PROTETOR FACIAL 8 35,00 280,00UNRE04/P02-05
COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOSFab.

253120 LUVA PROCEDIMENTO M NITRILICA S/ TALCO PINK CX/100 15 45,00 675,00CXRF02/P02
SUPERMAXFab.

7898554010292 OCULOS DE PROTECAO SUMMER INCOLOR 6 9,90 59,40UNRN02/P04
INST. TERAPEUTICO DELTA LTDA.Fab.

Total das Mercadorias: 2.551,40 0,00Total dos Descontos: Total do Pedido:0,00 % 2.551,40

LOJA - A VISTA

Forma de Pagamento / Vencimentos

2.551,40 11/05/20

Visto do Estoquista Visto do Conferente

Impresso por: PAULA KAROLINE

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017 - seic@tre-al.jus.br

Observações:

VALIDADE: 20 DIAS
PAGAMENTO: PROCESSUAL
ENTREGA: CONFORME DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
FATURAMENTO MÍN.: R$ 100,00
FRETE: CIF P/ MACEIÓ
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ITEM DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO PR. UNIT. PR. TOTAL LÍQ.FABRICANTEUND QTDE DESC.

Att.: Cotação de Preços Nº 402394 001Página:

ELAINE MARIA G X V EIRELI 17.967.374/0001-83

R ROBERTO SIMONSEN, 412 A
Bairro:
GRUTA DE LOURDES MACEIO

Cidade:
AL
UF:

Condições:
A Vista

Emissão: 12/05/2020

CÓDIGO

Razão Social: Inscr. Estadual:

242837050

C.N.P.J:

Endereço:

0001 GORRO C/ELASTICO SANF BRANCO (UND) BIOTECH 0,1990 99,50UN 50033015

0002 LUVA PROCEDIMENTO TAM G (CX/100 UND) SUPERMAX 47,5393 713,09CX 153037

0003 LUVA PROCEDIMENTO TAM M (CX/100 UND) SUPERMAX 47,5393 713,09CX 153426

0004 LUVA PROCEDIMENTO TAM XP (CX/100 UND) MEDIX BRASIL 47,5393 713,09CX 1531004

0005 MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC (CX/50) FAVA 189,0000 5.670,00UND 3017177

0006 MASCARA PROTETORA FACIAL (FACE SHIELD) MAXX MEDICAL 32,0000 256,00UN 81948

0007 MASCARA RESP/TUBER. N95 BICO D (E PATO (H000) 3M 27,0000 2.700,00UND 1009015

0008 OCULOS DE PROTECAO (UND) POLI-FERR 12,9000 77,40UN 62031

REP. ICMS: 0,00

SUB. TRIB: 0,00

DESCONTO: 0,00

10.942,17

VALOR MERCAD.:

Valor por Extenso

VALOR TOTAL.:

10.942,17

DEZ MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PA 0002731-64.2020.6.02.8000

Observação
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AO 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - AAMO 

PA 0002731-64.2020.6.02.8000 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Razão Social: Multilaser Industrial S.A. 
Endereço: Rua Josefa Gomes de Souza 382 - Bairro dos Pires  
Município:  Extrema         Estado:  MG           CEP: 37.640-000  
CNPJ Nº: 59.717.553/0006-17   
Inscrição Estadual: 251.347.417.00-45 Inscrição Municipal:  009538 
Banco: Banco do Brasil – AG: 1912-7/ C/C: 101667-9  

E-mail: marcel.reno@multilaser.com.br  |  rep.srzucatelli@repmultilaser.com.br 
TELEFONE: (11) 3076-3652  (11) 9502-3352 
 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo solicitados:  
 

 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que 
incidam sobre a contratação. 
 

OBJETO UND

Qtde 

Mínima 

(unitária)
Embalagem MARCA Foto Ilustrativa MODELO

VALOR 

UNITARIO
Valor da caixa VALOR TOTAL

Prazo MÉDIO 

de ENTREGA 

(Saída de 

Fábrica)

MáSCARA RESPIRATÓRIA PFF2 (N95)

• Com fi l tro 95%

• Com elásticos  nas  latera is

• Com materia l  100% propi leno

• Uso individual  e reuti l i zável

UN. 100
Caixa 100 

unidades.
Multi laser HC124 18,90R$    1.890,00R$  1.890,00R$        

   5 a  10 Dias  

ou 

PROGRAMADO

MÁSCARA DESCARTÁVEL.                                

• Tripla  proteção com fi l tro

• Com elásticos  e 3 pregas  horizontais

• Com materia l  100% propi leno

• Uso único e descartável

UN. 1.500
Caixa com 

100 unidades.
Multi laser HC103 3,60R$      360,00R$      5.400,00R$        

10 a  20 Dias  

ou 

PROGRAMADO

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL,               

• Materia l  não tecido

• Gramatura  20 g/m2

UN. 500
Caixa com 

100 unidades.
Multi laser HC228 1,99R$      199,00R$      995,00R$           20 a  30 Dias

SAPATILHA DESCARTÁVEL.                                

• Materia l  PP e Gramatura  25g/m2

• Al tura  18 cm

• Largura  35 cm

PR 500

Caixa com 

100 unidades 

(50 pares)

Multi laser HC229 0,94R$      94,00R$        470,00R$           20 a  30 Dias

ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ANTIEMBAÇANTE. ARMAÇÃO EM 

POLICARBONATO, LENTE EM 

POLICARBONATO COM APOIO NASAL E 

PROTEÇÃO LATERAL. 

UN. 50
caixa com 50 

unidades
Multi laser HC226 31,00R$    1.550,00R$  1.550,00R$        20 a  30 Dias

PROTETOR FACIAL COM VISEIRA FLEXIVEL     

Display Transparente

Materia l  Pol icarbonato

Tratamento anti -embaçamento

Altura  32 cm

Largura  22 cm

UN. 50
Caixa com 50 

unidades.
Multi laser HC224 16,43R$    821,50R$      821,50R$           20 a  30 Dias

AVENTAL DE ISOLAMENTO                             

Materia l  PP - Impermeável   

Tamanho P - XGG

Gramatura  30 g/m2

Amarração transpassada ou

Amarração atrás  do pescoço

UN. 100
Caixa com 50 

unidades.
Multi laser HC235 14,90R$    745,00R$      1.490,00R$        10 a  20 Dias

12.616,50R$    Valor Total
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Validade da Proposta Comercial:  05 (cinco) dias, contados da data do envio; 
Prazo de entrega: Conforme mencionado na tabela acima; 
Condições de Pagamento: 28 DDL  

 São Paulo, 11 de Maio de 2020 

   

 
_______________________________________ 

Sidnei Reis Zucatelli Junior 

RG nº. 33.554.705-9 
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Planilha1

Página 1

P.A. 0002731-64.2020.6.02.8000 – Aquisição Emergencial de EPI´S Valor Unitário Empresa Casa do Médico Empresa COMAC Empresa Multilaser

ITEM 01 Respirador de partículas N-95 (máscara tipo N-95/PFF2), dobráveL R$ 27,00 EM FALTA R$ 18,90
ITEM 02 Máscara cirúrgica tripla, com elástico R$ 3,78 EM FALTA R$ 3,60
ITEM 03 Gorro descartável (touca sanfonada com elástico) R$ 0,19 R$ 1,90 R$ 1,99
ITEM 04 Óculos de proteção R$ 12,90 R$ 9,90 R$ 31,00
ITEM 05 Protetor facial R$ 32,00 R$ 35,00 EM FALTA
ITEM 06 Luvas para procedimento não cirúrgico R$ 4,75 EM FALTA EM FALTA
ITEM 07 Capote cirúrgico/avental EM FALTA EM FALTA R$ 14,90
ITEM 08 Pro-pé descartável (sapatilha) EM FALTA R$ 2,50 R$ 0,94
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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: 01.313.995/0001-03

Razão Social: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Nome Fantasia: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2020

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 Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/08/2020

FGTS 05/07/2020

Trabalhista Validade: 12/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/06/2018 (*)

Receita Municipal Validade: 19/06/2018 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 12/05/2020 13:26 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 01.313.995/0001-03 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 13:30:45 do dia 12/05/2020, 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/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 

Código de controle da certidão: ZDU3120520133045 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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02509594451Usuário:

12/05/2020 13:27:17Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Adimplente01313995

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Certidão SICAF/CADIN/TCU EMPRESA COMAC (0702465)         SEI 0002731-64.2020.6.02.8000 / pg. 128



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: 17.967.374/0001-83

Razão Social: E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2021

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 Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN

FGTS 21/05/2020

Trabalhista Validade: 12/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Sem Informação

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/03/2018 (*)

Receita Municipal Validade: 26/01/2018 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 12/05/2020 13:24 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

12/05/2020 13:27:57Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI Inadimplente17967374

Total de Registros

0

1

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

1

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 25/12/2016 09:48:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 
 
CPF/CNPJ: 17.967.374/0001-83 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 13:30:07 do dia 12/05/2020, 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/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 

Código de controle da certidão: WIOJ120520133007 

 

Atenção: 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

Dados do Fornecedor
CNPJ: 59.717.553/0006-17

Razão Social: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2020

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 (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/07/2020

FGTS 12/07/2020

Trabalhista Validade: 11/07/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/05/2020

Receita Municipal Validade: 08/04/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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: 12/05/2020 13:25 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

12/05/2020 13:28:33Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Adimplente59717553

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 
 
CPF/CNPJ: 59.717.553/0006-17 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 13:29:31 do dia 12/05/2020, 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/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 

 

Código de controle da certidão: I2WU120520132931 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.

 

Senhora Coordenadora,
 
Trata o procedimento de Aquisição de Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) para atender às necessidades da AAMO do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante a pandemia pelo
coronavírus, conforme Termo de Referência evento 0693738.

 
Vieram os autos a esta Seção para promover consulta ao

mercado, preferencialmente, e não exclusivamente, local, dada a
situação de emergência, para que possamos aferir a viabilidade da
aquisição direta, devendo a Unidade inteirar-se do prazo que a
proponente se dispõe a entregar o material, sem prejuízo de se
indicar, no pedido de cotação, o prazo máximo de 20 (vinte)
dias, conforme despachos GSAD 0701375. 

 
Após separação dos itens com base nos menores preços

unitários apresentados por fornecedor a planilha, evento 0702458, e
considerando que das 03 (três) empresas, apenas a Casa do Médico
garante a entrega do material no prazo solicitado, conforme
parágrafo acima, onde as demais grifam a flutuabilidade de estoque
perante a pandemia, temos que para os Itens 01 ao 06 a Empresa
Casa do Médico  totalizou globalmente R$10.942,17 (dez mil
novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), já para os
Itens 07 e 08 a Empresa Multilaser  totalizou globalmente
R$1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), ao final toda a
aquisição será no motante de R$12.902,17 (doze mil novecentos e
dois reais e dezessete centavos).

 
Esclarecemos que após a deliberação, s.m.j.,

 retornem os autos para a devida solicitação da declaração de
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inexistência de nepotismo.
 
 Assim, sugerimos, salvo melhor juízo, que a aquisção dos

Itens 01 a 06 do TR seja feita com a empresa E.M. DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL MEDICO LTDA ( CASA DO MÉDICO) CNPJ nº
17.967.374/0001-83, juntamos suas certidões, evento 0702466 e que
os Itens 07 e 08 seja feita com a empresa MULTILASER
INDUSTRIAL S.A., CNPJ nº 59.717.553/0006-17, também juntamos
suas certidões, evento 0702467.

 
À deliberação.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702472 e o código CRC D79D3E6C.

0002731-64.2020.6.02.8000 0702472v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0702472, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702616 e o código CRC A3DA0ED9.

0002731-64.2020.6.02.8000 0702616v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
À COMAP/SEIC para colher das empresas a declaração

de inexistência de nepotismo.
Após, sigam os autos à AJ-DG para análise da

conformidade da contratação, por dispensa de licitação, com fulcro
no art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2020, às 19:07, 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
0702886 e o código CRC 20876D03.

0002731-64.2020.6.02.8000 0702886v1
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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 maio de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0702886.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2020, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703112 e o código CRC B366776D.

0002731-64.2020.6.02.8000 0703112v1
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E-mail - 0703179

Data de Envio: 
  13/05/2020 10:59:19

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

Para:
    cotacoes@casadomedico.net

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - EPIS - DECLARAÇÃO

Mensagem: 
  Prezada Samara,

Conforme o sinal positivo dado pela nossa secretaria de administração, solicito uma declaração de
inexistência de nepotismo,modelo em anexo, emitida, assinada e a nós enviada em formato .pdf, para
que assim sigamos com o processo de contratação.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
e-mail: antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Despacho_0702886.html
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E-mail - 0703190

Data de Envio: 
  13/05/2020 11:11:20

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

Para:
    rep.srzucatelli@repmultilaser.com.br

Assunto: 
  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - EPIS - DECLARAÇÃO - PROPOSTA

Mensagem: 
  Prezado Sidney,

Conforme o sinal positivo dado pela nossa secretaria de administração, solicito uma declaração de
inexistência de nepotismo,modelo em anexo, emitida, assinada e a nós enviada em formato .pdf, e uma
proposta válida e ajustada aos itens ganhadores que são:

Item 07 - Capote cirúrgico/avental - 100 unidades;
Item 08 - Pro-pé descartável (sapatilha) - 500 unidades , para que assim sigamos com o processo de
contratação.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
e-mail: antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Despacho_0702886.html
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AO 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 

ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - AAMO 

PA 0002731-64.2020.6.02.8000 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Razão Social: Multilaser Industrial S.A. 
Endereço: Rua Josefa Gomes de Souza 382 - Bairro dos Pires 
Município:  Extrema        Estado: MG CEP: 37.640-000 
CNPJ Nº: 59.717.553/0006-17 
Inscrição Estadual: 251.347.417.00-45 Inscrição Municipal: 009538 
Banco: Banco do Brasil – AG: 1912-7/ C/C: 101667-9 

E-mail: marcel.reno@multilaser.com.br | rep.srzucatelli@repmultilaser.com.br 
TELEFONE: (11) 3076-3652 (11) 9502-3352 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo solicitados: 
 

 
  
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que 
incidam sobre a contratação. 

 

Validade da Proposta Comercial: 05 (cinco) dias, contados da data do envio; 
Prazo de entrega: Conforme mencionado na tabela acima; 
Condições de Pagamento: 28 DDL 

São Paulo, 14 de Maio de 2020 
 

 

Sidnei Reis Zucatelli Junior 

RG nº. 33.554.705-9 

OBJETO UND

Qtde 

Mínima 

(unitária)
Embalagem MARCA Foto Ilustrativa MODELO

VALOR 

UNITARIO
Valor da caixa VALOR TOTAL

Prazo MÉDIO 

de ENTREGA 

(Saída de 

Fábrica)

SAPATILHA DESCARTÁVEL.                                

• Materia l  PP e Gramatura  25g/m2

• Al tura  18 cm

• Largura  35 cm

PR 500

Caixa com 

100 unidades 

(50 pares)

Multi laser HC229 0,94R$      94,00R$        470,00R$           20 a  30 Dias

AVENTAL DE ISOLAMENTO                             

Materia l  PP - Impermeável   

Tamanho P - XGG

Gramatura  30 g/m2

Amarração transpassada ou

Amarração atrás  do pescoço

UN. 100
Caixa com 50 

unidades.
Multi laser HC235 14,90R$    745,00R$      1.490,00R$        10 a  20 Dias
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA 
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 
A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. , CNPJ n.º  59.717.553/0006-17, sediada à Rua Josefa Gomes de Souza, 382 – Bairro 
dos Pires – Extrema/MG CEP 37640-000, representada por Sidnei Reis Zucatelli Junior, CPF nº 291.209.748-76, carteira de 

identidade nº 33-554-705-9,expedida por SSP SP, brasileiro, casado, com domicílio na Av. Armando Italo Setti, nº 300, Baeta 
Neves, São Bernardo do Campo / SP, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele 
Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode 
implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 
conforme transcrição abaixo: 

 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) 

a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

 
São Paulo, 14 de Maio de 2020. 
 

 

 
------------------------------------------------ 

Sidnei Reis Zucatelli Junior 
Multilaser Industrial S.A. 

RG: 33.554.705-9 

CPF: 291.209.748-76 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
Senhor Assessor,
 
Após atendimento ao solicitado por nosso

secretário de administração evento 0702886, e juntadas as
declarações, eventos 0703966 e 0704852 e ajuste de proposta
da Empresa Multilaser,  evento 0703964, evoluímos os autos
para análise e demais procedimentos que julgar pertinentes.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/05/2020, às 12:27, 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
0704855 e o código CRC 3B9B003C.

0002731-64.2020.6.02.8000 0704855v1
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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 : 0002731-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 24, II, LEI 8666/93

 

Parecer nº 899 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

07039661. DO OBJETO 
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender
às necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, durante a pandemia pelo coronavírus, conforme
Termo de Referência evento 0693738.

 
 No evento 0695380 consta a aprovação do Senhor

Secretário de Administração ao antedito termo de referência,
na forma do regulamento, informando considerando  que se
trata de aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-
19.

 

2. DO PROCEDIMENTO
 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações SEIC  (0702472) sugeriu  a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93:

a) da empresa E.M. DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MEDICO LTDA ( CASA DO
MÉDICO) CNPJ nº 17.967.374/0001-83 -
para aquisição dos itens 01 a 06 do Termo
de Referência; e

Certidões SICAF, CADIN e CEIS 
0702466 - certidão negativa de
tributos estaduais vencida;
Declaração negativa de nepotismo
0704852;
Proposta 0702447 no valor total de
R$10.942,17 (dez mil novecentos e
quarenta e dois reais e dezessete
centavos)

b) da empresa MULTILASER
INDUSTRIAL S.A., CNPJ
nº 59.717.553/0006-17, para aquisção dos
itens 07 e 08 do Termo de Referência.

Certidões SICAF, CADIN e CEIS  
0702467;
Declaração negativa de nepotismo -
 0703966;
Proposta 0703964, no valor total de
R$ 1960,00 (um mil novecentos e
sessenta reais).

 
A COFIN juntou a respectiva reserva de crédito no

evento  0698350.
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria

Jurídica para análise da regularidade da contratação direta.
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
 parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em atendimento à 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
verificações constante no Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.
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 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0676607

2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos quantitativos
(bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de
consumo dos exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da aquisição/contratação?

X   

4
A dispensa de licitação destina-se à contratação de serviços
ou compras de até R$ 17.600,00, que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez?

X   

5

Existe termo de referência com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, observando a vedação de
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  0693738

6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação da Seção de Compras?

X  0702472

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  0695380

8
A proposta de preços da possível contratada apresenta o
menor preço dentre as empresas que estariam habilitadas
para a contratação?

X  
0702447

0703964

9
A descrição do objeto no projeto básico/termo de referência
está compatível com a proposta da possível contratada,
observando, inclusive, medidas, quantidades, preços
unitários e totais?

X   

10
Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados, manuais, certificados,
declarações, comprovação de assistência técnica em Maceió,
etc.), a referida documentação foi apresentada?

N/A   

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário?   X  0698350

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X   

13Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na
proposta ou em documento separado?  X  

14

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

 X  
 

0704852

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF ou
certidões em separado. com os seus dados relativos à
regularidade fiscal válidos?

X  
0702467;

0702466

FGTS  X   
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INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X   

17Consta consulta ao CADIN? X  
0702467;

0702466

18
Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de
celebrar contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

 X  

19
Consta nos autos a consulta acerca da 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  
 

 

 

5. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Sem embargo, há necessidade de juntar aos autos

os elementos exigidos no item 19 da tabela de verificação
acima,  bem como  atualizar a Certidão Negativa relativa a
Tributos Estaduais em nome da empresa E.M.
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA (CASA DO
MÉDICO) CNPJ nº 17.967.374/0001-83, que se encontra
vencida, conforme consulta ao SICAF  0702466.

 
6. CONCLUSÃO

 
Em se satisfazendo as condições referidas no

item 5 acima,  não havera óbice à contratação das empresas:
a)  E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MEDICO LTDA ( CASA DO
MÉDICO) CNPJ nº 17.967.374/0001-83 -
para aquisição dos itens 01 a 06 do Termo
de Referência, conforme proposta
comercial  0702447, no valor total de
R$10.942,17 (dez mil novecentos e
quarenta e dois reais e dezessete
centavos); e
b)  MULTILASER INDUSTRIAL S.A.,
CNPJ nº 59.717.553/0006-17, para
aquisção dos itens 07 e 08 do Termo de
Referência, conforme proposta 0703964,
no valor total de R$ 1960,00 (um mil
novecentos e sessenta reais).

Tudo com esteio no art. 24, inciso II, da Lei
8.666/93.

Deve a Administração, contudo, observar  que as
 despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer do exercício de 2020 não deverão ultrapassar o
limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais),
estabelecido para a modalidade de dispensa de
licitação prevista no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, valor
atualizado pelo Decreto 9.412/2018, de forma a evitar o
fracionamento de despesa.

À Secretaria de Administração, conforme a
regulamentação de regência. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 15/05/2020, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/05/2020, 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
0704878 e o código CRC 8D0C4042.

0002731-64.2020.6.02.8000 0704878v9
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Sigam os autos à SEIC, em atenção ao Parecer 899,

da AJ-DG (doc. 0704878), acerca do qual observo que o limite
para dispensa de licitação foi alterado pela Medida Provisória
nº 961, de 6 de maio de 2020 (art. 1º).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 21:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705904 e o código CRC 030883D3.

0002731-64.2020.6.02.8000 0705904v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Em complemento ao Despecho GSAD 0705904,

solicito á SEIC complementar a instrução, indicando o
fundamento da contratação sugerida no Despacho 0702472,
considerando o teor de nosso Despacho 0701375, que se
reporta ao Despacho AJ-DG 0701093.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 21:22, 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
0705906 e o código CRC 5CD60FE1.

0002731-64.2020.6.02.8000 0705906v1
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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: 19/05/2020 12:37:54 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 
CNPJ: 17.967.374/0001-83 
 
 
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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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: 19/05/2020 12:36:47 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 
CNPJ: 59.717.553/0006-17 
 
 
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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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho, evento 0705906,

ratificamos nossos despachos eventos 0702472 e 0704855 e
em observânica a orientação da AJ-DG evento 0704878,
juntamos a certidão do tribunal de contas da união
consolidada para as duas empresas, eventos 0706137 e
0706138.

 
Esclarecemos ainda que a sugestão desta SEIC face

ao determinado por vossa senhoria evento 0701375, " dada a
situação de emergência", enquadra-se na Lei n.º 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,
onde na mesma linha legalista em seu Art. 4º §3º, dispensa
excepcionalmente, face a restrição de compra pelas mesmas
razões, do solicitado no Item 5, daquele parecer.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/05/2020, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706139 e o código CRC 2B5F3C20.

0002731-64.2020.6.02.8000 0706139v1
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC entrou em contato telefônico com as
mesmas empresas consultadas para os itens ensejadores deste
procedimento, em razão de comunicação via "whatsApp" onde o
Senhor Secretário de Administração, nos solicita a inclusão de 02
(dois) aparelhos eletrônicos de medição de temperatura corporal
infravermelho, certificados pelo Imetro, onde estes fornecedores não
dispõem do item e a única empresa que poderia fornecer, Empresa
Multilaser, requer pedido mínimo de 05 unidades e entrega superior
a 30 dias. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias de Pinheiro
Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que dato e assino
digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/05/2020, às 13:28, 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
0706182 e o código CRC 95E152D8.

0002731-64.2020.6.02.8000 0706182v3
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0705906 e ao

Despacho SEIC 0706139, para devolver os autos à análise da
AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2020, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706241 e o código CRC A78934EB.

0002731-64.2020.6.02.8000 0706241v1
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PROCESSO : 0002731-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 24, II, LEI 8666/93

 

Parecer nº 920 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender
às necessidades da AAMO do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, durante a pandemia pelo coronavírus, conforme
Termo de Referência evento 0693738.

A análise da regularidade das contratações foi
efetuada no Parecer 899 (0704878), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica solicitou a juntada aos autos os elementos
exigidos no item 19 da tabela de verificação (Certidão
consolidada TCU de ambas as empresas),  bem
como  atualizar a Certidão Negativa relativa a Tributos
Estaduais em nome da empresa E.M. DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MEDICO LTDA (CASA DO MÉDICO) CNPJ nº
17.967.374/0001-83, que se encontra vencida, conforme
consulta ao SICAF  0702466.

Por consequência, foram juntados aos autos os
documentos (0706137, 0706138) relativos à Certidão
consolidada TCU de ambas as empresas.

No entanto, quanto à Certidão Negativa relativa a
Tributos Estaduais em nome da empresa E.M.
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA (CASA DO
MÉDICO) CNPJ nº 17.967.374/0001-83, a SEIC (0706182)
esclareceu que dada a situação de emergência, as
contratações em tela enquadram-se na Lei n.º 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,
cujo  Art. 4º §3º, dispensa excepcionalmente,  comprovação
da regularidade fiscal.

Assim, sanadas ou esclarecidas as pendências
anteriormente detectadas, em complemento ao antedito
Parecer  (0704878), esta Assessoria Jurídica n]ao enxerga
óbice à contratação das empresas:

a)  E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MEDICO LTDA ( CASA DO
MÉDICO) CNPJ nº 17.967.374/0001-83 -
para aquisição dos itens 01 a 06 do Termo
de Referência, conforme proposta
comercial  0702447, no valor total de
R$10.942,17 (dez mil novecentos e
quarenta e dois reais e dezessete
centavos); e
b)  MULTILASER INDUSTRIAL S.A.,
CNPJ nº 59.717.553/0006-17, para
aquisção dos itens 07 e 08 do Termo de
Referência, conforme proposta 0703964,
no valor total de R$ 1960,00 (um mil
novecentos e sessenta reais).

Tudo com esteio no art. 24, inciso II, da Lei
8.666/93.
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Deve a Administração, contudo, observar  que as
 despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer do exercício de 2020, não deverão ultrapassar o
limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estabelecido para
a modalidade de dispensa de licitação prevista no art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, valor atualizado pela Medida
Provisória nº 961/2020, de forma a evitar o fracionamento de
despesa.

À Secretaria de Administração, conforme a
regulamentação de regência. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/05/2020, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/05/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706286 e o código CRC B3E41349.

0002731-64.2020.6.02.8000 0706286v5
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À Assessoria Jurídica,
 
Senhor Assessor,
 
Em face do Parecer 920 (doc. 0706286), peço-lhe

vênia para esclarecer que a instrução dos presentes autos
levou em conta o regime de aquisições emergenciais previstos
na Lei nº 13.979/2020, conforme consta do Despacho
SEIC 0706139.

Nesse aspecto, já no Despacho AJ-DG 0701093 foi
observado esse ponto.

No Despacho GSAD 0701375, foi destacado tal
direcionamento.

Ocorre que na remessa do feito a essa Assessoria,
houve equívoco de sinalização do fundamento legal da compra
(doc. 0702886), porém, no Despacho GSAD 0705906 foi
retomada a linha inicial da instrução.

Com esses breves apontamentos, devolvo os autos
à análise dessa Assessoria Jurídica.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 16:17, 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
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0708836 e o código CRC 95DBB42C.

0002731-64.2020.6.02.8000 0708836v1
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PROCESSO : 0002731-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. LEI N. 13.979/20.

 

Parecer nº 955 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender
às necessidades da Assessoria Médico Odontológica, durante
a pandemia pelo coronavírus, conforme Termo de Referência
(0693738).

Numa primeira passagem por esta Assessoria
Jurídica, para análise de edital de licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, esta Unidade (0701093) suscitou
a possibilidade de se efetuar contratação direta, tendo em
vista a premência da aquisição, em virtude da pandemia de
Covid-2 e  o novel arcabouço constitucional e legal para
aquisições que tais.

Na última análise, Parecer nº 920 (0706286), esta
AJ-DG aprovou a contratação direta, com esteio no art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93.

De relevo transcrever o despacho do Sr. Secretário
de Administração (0708836), que resume o i ter percorrido
nestes autos: 

 
"Em face do Parecer 920 (doc. 0706286),
peço-lhe vênia para esclarecer que a
instrução dos presentes autos levou em
conta o regime de aquisições
emergenciais previstos na Lei nº
13.979/2020, conforme consta do
Despacho SEIC 0706139.
Nesse aspecto, já no Despacho AJ-
DG 0701093 foi observado esse ponto.
No Despacho GSAD 0701375, foi
destacado tal direcionamento.
Ocorre que na remessa do feito a essa
Assessoria, houve equívoco de sinalização
do fundamento legal da compra
(doc. 0702886), porém, no Despacho
GSAD 0705906 foi retomada a linha
inicial da instrução.
Com esses breves apontamentos, devolvo
os autos à análise dessa Assessoria
Jurídica."
 

Dessa forma, detectada pela SAD,  a incorreção da
fundamentação da contratação direta dos produtos
necessitados pela AAMO, passa-se a analisar o tema à luz da
Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, com redação dada pela MP nº
926/2020:
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"Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas
que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.
§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei
objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde
disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata
esta Lei.
§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste
artigo não poderá ser superior ao
declarado pela Organização Mundial de
Saúde.
(...)
Art. 4º  É dispensável a licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus de que trata
esta Lei.      (Com redação dada pela MP
nº 926/2020)
§ 1º  A dispensa de licitação a que se
refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições
realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio
oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no
que couber, além das informações
previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua
inscrição na Receita Federal do Brasil, o
prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição.
§ 3º  Excepcionalmente, será possível a
contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que
estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou
contratar com o Poder Público suspenso,
quando se tratar, comprovadamente, de
única fornecedora do bem ou serviço a
ser adquirido.        (Com redação dada
pela MP nº 926/2020)
(...)
Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação
decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de: 
       
(Incluído pela  MP nº 926/2020)
I - ocorrência de situação de emergência; 
        (Incluído pela  MP nº 926/2020)
II - necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência;          (Incluído
pela  MP nº 926/2020)
III - existência de risco a segurança de
pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
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particulares; e         (Incluído pela  MP nº
926/2020)
IV - limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de
emergência.   
(Incluído pela  MP nº 926/2020)

 
Assim, está-se diante da nova hipótese de dispensa

de licitação, temporária, conforme artigo 4º acima transcrito,
movida pela necessidade de a Administração enfrentar os
efeitos da pandemia, in casu, para os profissionais de saúde
da Assessoria Médica e Odontológica  paramentarem-se de
EPIs adequados (máscara N-95, máscara cirúrgica, gorro
descartável, óculos de proteção, protetor facial, luva, capote e
sapatilha). 

E como visto, no artigo 4º-B, da Lei nº 13.979/20,
com redação dada pela MP nº 926/2020,  presumem-se
atendidas as condições relativas à ocorrência da situação de
emergência, à necessidade de pronto atendimento da situação
de emergência, à  existência de risco à segurança de pessoas,
obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos e particulares; tudo limitado à contratação da parcela
necessária ao atendimento da situação de emergência, sem
que o gestor  descuide de justificar a escolha da empresa a
ser contratada e do preço a ser pago para a execução do
objeto, conforme exigência contida nosincisos II e III, do
parágrafo único, do artigo 26 da Lei nº 8.666/93).

Assim, aproveitando-se todos os elementos
informativos utilizados no Parecer nº  920 (0706286),
especialmente o despacho SEIC 0702472, esta  Assessoria
Jurídica não enxerga óbice à contratação das empresas:

a)  E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO
LTDA (CASA DO MÉDICO) CNPJ nº 17.967.374/0001-83 - para
aquisição dos itens 01 A 06 (máscara N-95, máscara cirúrgica,
gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial
e luva) do Termo de Referência (0693738), conforme proposta
comercial  0702447, no valor total de R$10.942,17 (dez mil
novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos); e

b)  MULTILASER INDUSTRIAL S.A., CNPJ
nº 59.717.553/0006-17, para aquisção dos itens 07 e 08
(sapatilha descartável e avental de isolamento) do Termo de
Referência (0693738, conforme proposta 0703964, no valor
total de R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais).

Tudo com esteio no artigo  4º, da Lei nº
13.979/2020, com redação dada pela MP nº 926/20, devendo a
Administração atentar para a divulgação prevista no § 2º
do artigo 4º, da referida Lei nº 13.979/2020.

Ao ensejo, remetem-se, em paralelo, os autos
à SAD, para atualizar a certidão do FGTS relativa à
empresa E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO
LTDA (CASA DO MÉDICO).

À consideração superior.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/05/2020, 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
0709230 e o código CRC F3218A4E.

0002731-64.2020.6.02.8000 0709230v16
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25/05/2020        Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.967.374/0001-83
Razão Social:ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EI
Endereço: AV ROBERTO SIMONSEN 412 / GRUTA DE LOURDES / MACEIO / AL /

57052-675

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:06/03/2020 a 03/07/2020 

Certificação Número: 2020030603542243702348

Informação obtida em 25/05/2020 22:22:24

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Promovida a juntada da CRF (doc. 0710298)

relativo à empresa de CNPJ 17.967.374/0001-83 (Casa do
Médico, vide proposta doc. 0702447), na forma recomendada
pela AJ-DG (doc. 0709230), devolvo os autos à consideração
superior do Sr. Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2020, às 22:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710299 e o código CRC 9166425A.

0002731-64.2020.6.02.8000 0710299v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 26 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender às
necessidades da Assessoria Médico Odontológica, durante a
pandemia pelo coronavírus, conforme Termo de Referência
(0693738).

 
A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio

do Parecer 955 (0709230), aprovou o procedimento, apenas
ressaltando a necessidade de se juntar certidão atualizada do FGTS
relativa à Empresa E.M. Distribuidora de material Médico Ltda.
(Casa do Médico), o que foi efetivada pela Secretaria de
Administração, consoante se observa do evento SEI nº 0710298.

 
Destarte, submeto o presente procedimento à superior

consideração de Vossa Excelência, sugerindo, em regime de dispensa
de licitação, a contratação da empresas: a)  E.M. DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL MEDICO LTDA (CASA DO MÉDICO) CNPJ nº
17.967.374/0001-83 - para aquisição dos itens 01 A 06 (máscara N-
95, máscara cirúrgica, gorro descartável, óculos de proteção,
protetor facial e luva) do Termo de Referência (0693738), conforme
proposta comercial  0702447, no valor total de R$10.942,17 (dez mil
novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos);
e b) MULTILASER INDUSTRIAL S.A., CNPJ nº 59.717.553/0006-17,
para aquisção dos itens 07 e 08 (sapatilha descartável e avental de
isolamento) do Termo de Referência (0693738, conforme
proposta 0703964, no valor total de R$ 1.960,00 (um mil novecentos
e sessenta reais).

 
É de registrar, por oportuno, que a contratação se dará

com esteio no artigo  4º, da Lei nº 13.979/2020, com redação dada
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pela MP nº 926/20, devendo a Administração atentar para a
divulgação prevista no § 2º do artigo 4º, da referida Lei nº
13.979/2020.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/05/2020, às 12:48, 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
0710423 e o código CRC 34899AAA.

0002731-64.2020.6.02.8000 0710423v1
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PROCESSO : 0002731-64.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Empresas. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual- AAMO.

 

Decisão nº 1591 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a
manifestação exarada pelo Sr. Diretor-Geral (0710423) e
AUTORIZO, com fulcro no artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020, com
redação dada pela MP nº 926/20, devendo a Administração atentar
para a divulgação prevista no §2º do artigo 4º, do referido normativo
legal, a contratação direta, com dispensa de licitação, das empresas:
a)  E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
(CASA DO MÉDICO), inscrita no CNPJ sob o nº 17.967.374/0001-
83 - para aquisição dos itens 01 A 06 (máscara N-95, máscara
cirúrgica, gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial
e luva) do Termo de Referência (0693738), conforme proposta
comercial 0702447, no valor total de R$10.942,17 (dez mil
novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos);
e b) MULTILASER INDUSTRIAL S.A. , inscrita no CNPJ sob o
nº 59.717.553/0006-17, para aquisição dos itens 07 e 08 (sapatilha
descartável e avental de isolamento), conforme proposta 0703964, no
valor total de R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta
reais) , com vistas à aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para atender às necessidades da Assessoria de
Assistência Médico Odontológica - AAMO, durante a pandemia
causada pelo coronavírus, de acordo com o Termo de Referência
(0693738) aprovado pela Senhor Secretário de Administração por
meio do Despacho GSAD 0695380.

Registro, por pertinente, que houve manifestação
favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria- Geral, por meio
do Parecer nº 955 (0709230), pela regularidade do procedimento
para a contratação das empresas em tela, considerando a premência
da aquisição, em virtude da aludida pandemia e o novel arcabouço
constitucional e legal para aquisições que tais.

Desse modo, determino o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Administração para que, pelas unidades competentes,
proceda às medidas tendentes à efetivação da presente contratação.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/06/2020, às 16:21, 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
0714564 e o código CRC 9C370E22.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para emissão da

competente nota de empenho, nos termos autorizados pela
Presidência, conforme Decisão nº 1591 (doc. 0714564).

Em paralelo, à COMAP, para viabilizar, se
necessário com abertura de chamado à STI, a publicidade de
que trata o § 2º, do art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, a seguir
transcrito:

Art. 4º  É dispensável a licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei.         (Redação dada pela Medida
Provisória nº 926, de 2020)
(...)
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições
realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome
do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714761 e o código CRC 6BC2558B.
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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: 59.717.553/0006-17
Razão Social: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2020

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 (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/12/2020
FGTS 12/07/2020
Trabalhista Validade: 20/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/08/2020
Receita Municipal Validade: 13/08/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 02/06/2020 18:22 de
CPF: 021.742.724-31      Nome: AGAMENON GOMES MIRANDA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/06/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/06/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714979 e o código CRC 48449252.

0002731-64.2020.6.02.8000 0714979v3
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/06/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 03/06/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/06/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714980 e o código CRC 3279D816.

0002731-64.2020.6.02.8000 0714980v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 389/20 (0714979) / NE 390/20 (0714980).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 02/06/2020, às 21:02, 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
0714983 e o código CRC EC4D85A7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
 
 
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito informar, por gentileza, se é possível

viabilizar os sítios necessários para atendimento da
publicidade de que trata o § 2º, do art. 4º, da Lei nº
13.979/2020, tendo em vista as aquisições que estão sendo
realizadas em virtude da pandemia de COVID-19 e lastreadas
pela referida Lei.

 
Informo, ainda, que os sítios de que trata o § 2º

deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, os
requisitos contidos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011.

 
O presente questionamento se deve ao fato de que

os elementos presentes em nossa página da internet, salvo
engano, são norteados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e
portanto, a presente determinação legal, precise ser
comunicada ao TSE, que provavelmente, diante de sua
necessidade e de outros Regionais, já possa ter
disponibilizado.

 
Por fim, aguardo instruções de como proceder para

efetivar tal demanda, como por exemplo, a necessidade de
Despacho COMAP 0715089         SEI 0002731-64.2020.6.02.8000 / pg. 181
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abertura de chamado para atendimento deste pleito, ou
qualquer outro procedimento a ser realizado.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/06/2020, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715089 e o código CRC 3E10053B.

0002731-64.2020.6.02.8000 0715089v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Soluções Corporativas

para avaliação e providências.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 03/06/2020, às 15:56, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715437 e o código CRC 77DE5204.

0002731-64.2020.6.02.8000 0715437v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2020NE000389

(0714979) e 2020NE000390 (0714980).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/06/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715472 e o código CRC 55A4A492.

0002731-64.2020.6.02.8000 0715472v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.

 

Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
 
A respeito da solicitação recebida no Despacho

COMAP 0715089, convém esclarecer que o § 2º, do art. 4º, da
Lei nº 13.979/2020, transcrito abaixo, trata simplesme da
publicação das informações no portal do TRE-AL. Isso é
perfeitamente possível e precisamos apenas que seja definido
o local no site onde deverá ser criada a página que
apresentará os dados. A publicação utilizará os mesmos
procedimentos já conhecidos para publicação da página de
transparência.

 
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas
com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no
que couber, além das informações previstas no  § 3º
do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, o nome do contratado, o número de sua
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.

 

Em relação requisitos estabelecidos no § 3º do art. 8º da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também transcritos
abaixo, os itens I, II, VII e VIII são suportados nativamente pelo
Portal do TRE-AL, nos moldes definidos pelo TSE. Já o cumprimento
dos itens III, IV, V e VI demandariam estudos específicos e o
desenvolvimento de ferramenta própria no formato WebService ou
equivalente.
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I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso à informação de forma objetiva,
transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a
facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas
externos em formatos abertos, estruturados e
legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das
informações disponíveis para acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis
para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao
interessado comunicar-se, por via eletrônica ou
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do
sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a
acessibilidade de conteúdo para pessoas com
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº
186, de 9 de julho de 2008.

 
Com base na atual demanda de atividades da STI e

no quantitativo de pessoal disponível para desenvolvimento e
suporte, qualquer ferramenta a ser desenvolvida demandará
bastante tempo, impedindo seu uso imediato.  

O que recomendo, s.m.j., é que utilizemos os
recursos atualmente disponíveis no Portal para atender aos
requisitos apresentados dentro das limitações atualmente
existentes. Qualquer recurso adicional poderá ser registrado
para desenvolvimento posterior.

 
Respeitosamente, 
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Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 05/06/2020, às 08:53, 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
0715682 e o código CRC 5922C142.

0002731-64.2020.6.02.8000 0715682v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
À SEALMOX, para urgente remessa das notas de

empenho aos respectivos fornecedores e demais medidas
cabíveis.

Cópia à AAMO, para ciência e acompanhameno.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2020, às 20:39, 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
0716390 e o código CRC 95B41952.

0002731-64.2020.6.02.8000 0716390v1
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INFORMAÇÃO Nº 4067 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 
Informo que foram abertos os processos relacionados 0005729-

05.2020.6.02.8000 e 0005730-87.2020.6.02.8000 para envio de Notas de
Empenho, recebimento dos materiais e procedimentos próprios de pagamento
dos mesmos.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/06/2020, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716534 e o código CRC 919C4FCA.

0002731-64.2020.6.02.8000 0716534v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação do Coordenador de Soluções

Corporativas para avaliação de Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/06/2020, às 11:28, 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
0716598 e o código CRC 8816ADE1.

0002731-64.2020.6.02.8000 0716598v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
Sigam os autos à COMAP, para as providências de

publicidade, na forma do  Despacho CSCOR 0715682.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2020, às 20:26, 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
0716948 e o código CRC 4D2F4C30.

0002731-64.2020.6.02.8000 0716948v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
 
 
À SEIC, para ciência dos Despachos

GSAD 0714761, COMAP 0715089, CSCOR 0715682 e
SAD 0716948.

 
Por fim, na forma recomendada pela unidade

técnica, seja providenciada a necessária publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/06/2020, às 13:17, 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
0717787 e o código CRC FD521A62.

0002731-64.2020.6.02.8000 0717787v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Para que se viabilize uma disponibilização pública

além dos moldes adotados pelo CNJ e TCU norteadores do
nosso Portal da Transparência, o que ao nosso ver, já detém a
totalidade das informações, uma vez que disponibilizamos o
inteiro teor do procedimento administrativo, deverá ser criado
um sistema específico para atender a Lei nº 13.979/2020 e
seus artigos.

 
No mais, este PA, em específico, já está na lista das

atualizações a serem feitas, respeitando o disposto na portaria
que disciplina a matéria.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/06/2020, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719122 e o código CRC 56310485.

0002731-64.2020.6.02.8000 0719122v1
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