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

 

Memorando nº 385 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 21 de abril de 2020.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LUVAS DESCARTÁVEIS

 

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Apresento o Termo de Referência 0688856 e seu Anexo

ÚNICO 0688899, visando a aquisição dos itens álcool em gel e luvas
descartáveis em látex, para a manutenção das atividades desta
Justiça Eleitoral em 2020/2021, seguindo as recomendações dadas
em eventos SEI 0669315 e a posteriori, tendo sido retirados do
processo específico das eleições para serem adquiridos em processo
ordinário, evento SEI 0675936, conforme recomendações de V. Sª.     
   

Ressalto que as quantidades destes itens que estão sendo
adquiridas em processo de aquisição específico das Eleições foram
estimadas em número exato para atender unicamente à demanda
de uso nos dias de escrutínio.

Para a manutenção das atividades do órgão consideramos
como base de cálculo um período de 12 meses, compreendendo o
período de junho/20 a maio/21.

Atente-se para o incremento da demanda de consumo dos
itens devido à pandemia atual por COVID-19. 

Abaixo, a memória de cálculo dos quantitativos
estimados, considerando que a caixa de álcool em gel contém 12
unidades de 500g, e a caixa de luvas contém 50 pares.

 

 
ÁLCOOL

GEL /
mês

 
 LUVAS/mês

 
TOTAL/ANO 

 ÁLCOOL
GEL

 
TOTAL/ANO

LUVAS

SEDE
ADMINISTRATIVA 20 CXS 4 CXS 240 CXS 48 CXS
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FEM (5 ZE'S +
CAE + JÁ)  8 CXS 6 CXS 96 CXS 72 CXS

ZONAS (37) E
POSTOS (5) 42 CXS 42 CXS 504 CXS 504 CXS

GALPÃO DE
URNAS 1 CX        xxxx 12 CXS 13 CXS

TOTAL 71
CXS/MÊS 52 CXS 852 CXS 637 CXS

OBS. A caixa de álcool em gel contém 12 unidades. A caixa de luvas contém 50
pares.
 

 
Em unidades, temos um total de 10.224 frascos de álcool

em gel (852 x 12) e 637 caixas de luvas descartáveis. No ANEXO
ÚNICO do TR arredondamos o quantitativo para 10.500 frascos de
álcool em gel e 650 caixas de luvas, respectivamente.

Por fim, informo que na LOA 2020- JCGA (0546826) os
valores orçados para os itens álcool em gel e luvas descartáveis são
os seguintes:

 
 LOA 2020 JCGA

LUVAS 0,00
ÁLCOOL GEL 2.200,00

 

Segue para análise e demais deliberações.
 
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/04/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688855 e o código CRC 9C2E621A.

0003931-09.2020.6.02.8000 0688855v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de Álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme
especificações e quantidades do ANEXO ÚNICO 0688899.

A aquisição está prevista no PAC - 2020 orçamento de JCGA (0546826). Sugerimos que
a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, com AQUISIÇÃO IMEDIATA, pelo rito
sumário dado pela MP nº 926/2020. Justifica-se tal modalidade, com base nas medidas
previstas na Lei nº 13.979/2020 e as alterações da MP nº 926/2020, dada a situação
atual de pandemia por COVID-19.

Justifica-se a aquisição pois visa atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de 2020, e como medida para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Ressalte-se
que foram adquiridas 1000 (mil) unidades do item álcool em gel e 250 caixas do item
luva descartável, em dezembro próximo passado, para atender às necessidades da
Justiça Eleitoral em sua demanda ordinária, porém a situação atual ocasionou um
incremento considerável e imprevisível no consumo dos itens, o que rapidamente
esvaziou o estoque.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
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  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 1 (UM) dia úttil após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de
mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

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

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
 

 

6.  PAGAMENTO

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. A FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS será exercida por servidores da
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Seção de Almoxarifado.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/04/2020, às 14:56, 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
0688856 e o código CRC 1A37FD66.

0003931-09.2020.6.02.8000 0688856v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 

ÚNICO

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE

1

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração
mínima 70% INPM, 70% GL  neutro, transparente.
Produto em frascos de 500gr, indicando registro do
item no Ministério da Saúde e número de telefone para
atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento
obrigatório em caixas de papelão, contendo
identificação do fabricante. Validade mínima de
18 meses a partir da data de entrega.

10.500

2

LUVA descartável , não cirúrgica, feitas em látex
(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa,
ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, punhos
com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento
obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas
obrigatoriamente em caixas de papelão. Validade
mínima de 36 meses a partir da data de entrega. 

650

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/04/2020, às 14:56, 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
0688899 e o código CRC 1F165D5B.

0003931-09.2020.6.02.8000 0688899v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de proposição para registro de preços de

material de consumo: álcool em gel e luvas, itens de uso habitual,
hoje elevados à categoria de essencias, considerando a situação de
calamidade pública em nosso Estado em razão da pandemia de
Covid-19.

Assinalo que, por se tratar de registro de preços,
dispensada a necessidade de reserva orçamentária, nos termos do §
2º do art. 7º, do Decreto nº 7.892/13. Nesse sentido, submeto o feito
à superior consideração de Vossa Senhoria, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017, ao
tempo em que aprovo o TR de evento 0688856, por conter os
elementos indicativos suficientes à caracterização do objeto, apto
assim a instruir a aquisição, destacando ainda ser item que integra o
plano de aquisições do Órgão, ressalvando-se os acréscimos para
atender a demanda atual, por força das medidas preventivas 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.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 20:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689660 e o código CRC 6B4849B7.

0003931-09.2020.6.02.8000 0689660v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 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
24/04/2020, às 08:30, 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
0689789 e o código CRC EF7BB3F6.

0003931-09.2020.6.02.8000 0689789v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0689789, 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 24/04/2020, às 11:39, 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
0691062 e o código CRC CDDED486.

0003931-09.2020.6.02.8000 0691062v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: LUVA descartável R$ 19,41

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,00

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO NORDESTE 
Hospital de Guarnição de João Pessoa - HGU-JP

Objeto: Materiais de consumo da Odontoclínica do Hospital de Guarnição de João
Pessoa..

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

CatMat: 269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL LÁTEX
NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À
TRAÇÃO, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO
ATÓXICA

Data: 02/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160139

Lote/Item: /63

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.761.735/0001-91
* VENCEDOR *

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - ME R$ 22,00

Relatór io gerado no dia 24/04/2020 12:23:22  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0003931-09.2020.6.02.8000 - Material de Expediente (Álcool e
Luvas)

Pesquisa realizada entre 09/03/2020 18:04:33 e 09/03/2020 18:09:58

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

1) LUVA descartável 3 650 Caixas 19,41 R$ 12.616,50

2) ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração 70% GL 3 10.500 Frascos 10,96 R$ 115.080,00

Valor Global: R$ 127.696,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

650 Caixas LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó
bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas obrigatori
amente em caixas de papelão. Validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega.

1 / 4 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DESCARPACK                                            
Fabricante:  DESCARPACK                                            
Modelo :  DESCARPACK 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , TAMANHO EXTRA PEQUENO, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES                             
       

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV GRACA ARANHA, S/N JAIME (62) 3280-5152 comercial@brdantai.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,68

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 
Campus Iguatu

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de MATERIAL DESCARTÁVEL E DE LIMPEZA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

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: 02/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158320

Lote/Item: 6/53

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/03/2020 08:03

Homologação: 04/03/2020 10:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.565.600/0001-86
* VENCEDOR *

J. M. V. SANTANA COMERCIAL R$ 16,68

Marca: SANTA CLARA                                            
Fabricante:  SANTA CLARA                                            
Modelo :  SANTA CLARA 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICION
AIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔ
MICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CORONEL JOSE JUCA, 19 (88) 8884-7929 / (88) 9684-9640 josemarcilton@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,54

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 
Campus Iguatu

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de MATERIAL DESCARTÁVEL E DE LIMPEZA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

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: 02/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158320

Lote/Item: 6/54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/03/2020 08:03

Homologação: 04/03/2020 10:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.565.600/0001-86
* VENCEDOR *

J. M. V. SANTANA COMERCIAL R$ 19,54
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SANTA CLARA                                            
Fabricante:  SANTA CLARA                                            
Modelo :  SANTA CLARA 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICI
ONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO AN
ATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CORONEL JOSE JUCA, 19 (88) 8884-7929 / (88) 9684-9640 josemarcilton@hotmail.com

Item 2: ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração 70% GL R$ 10,96

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,99

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Federal 
Superintendência Regional no Estado do Acre

Objeto: Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de consumo
(expediente, dados e suprimentos de informática e copa e cozinha) para atender
a necessidades de SR/PF/AC e suas descentralizadas..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA
DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
GEL, CONCENTRAÇÃO 70%

Data: 29/01/2020 10:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:200380

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.297.274/0001-43
* VENCEDOR *

T. C. BUSTAMANTE - EIRELI R$ 8,99

Marca: SANTA CRUZ                                            
Fabricante:  SANTA CRUZ                                            
Modelo :  SANTA CRUZ 
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%                               
     

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA MARGARIDA, 515 (68) 9975-2824 bustamantecomercial@hotmail.com

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

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de
consumo, conforme demanda, para uso na SR/PF/AC, CZS/PF/AC, EPA/PF/AC
e postos descentralizados, tendo em vista a chegada iminente do Corona Vírus,
no decorrer do exercício do ano de 2020.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA
DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS
GEL, CONCENTRAÇÃO 70%

CatMat: 429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO
HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%

Data: 01/02/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 3/2020 /
UASG: 200380

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 110

Unidade: Frasco 500,00 G

U F : AC

Quantidade Descrição Observação

10.500 Frascos ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração 70% GL, Mín. 65% INPM , neutro, transparente. Produto em frascos de 500g, 
indicando registro no Ministério da Saúde e contato para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório e
m caixas de papelão. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.043.808/0001-07
* VENCEDOR *

DENTAL BELIA LTDA - EPP R$ 9,00

Marca: SUPERMAX                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%                                
    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AC Rio Branco R MANOEL CESARIO, 234 (68) 3228-1447

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,90

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA
MF

Objeto: Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, aventais descartáveis, álcool
em gel e óculos de segurança como ação emergencial para prevenção contra o
coronavírus, conforme demanda encaminhada

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

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

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 3/2020 /
UASG: 170192

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Frasco 430,00 ML

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.059.112/0001-10
* VENCEDOR *

CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 14,90

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R TENENTE-CORONEL THOGO DA SILVA PEREIRA, 400 ANA FLAVIA (65) 3624-9969 licitacao@mmhospitalar.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de Álcool em gel 70%

INPM e luvas descartáveis em látex, conforme especificações e
quantidades do ANEXO ÚNICO 0688899.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços , despacho de vossa senhoria ,
evento 0691062.

 
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 0691147, onde temos o valor do Item 01 R$ 115.080,00 e
para o Item 02 R$12.616,50 e Valor Global R$127.696,50 (cento e
vinte e sete mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta
centavos).

CATMATS:
Item 01 Álcool em Gel - 269943;
Item 02 Luvas descartáveis -269891 .
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com
ampla participação face a pandemia do COVID-19.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/04/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691149 e o código CRC CEF12FA9.

0003931-09.2020.6.02.8000 0691149v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0691149, 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 24/04/2020, às 14:07, 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
0691269 e o código CRC 24625481.

0003931-09.2020.6.02.8000 0691269v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital, de acordo com a sugestão da SEIC (doc. 0691149).
Quanto aos aspectos orçamentários. reporto-me ao

nosso Despacho GSAD 0689660.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691280 e o código CRC 487224ED.

0003931-09.2020.6.02.8000 0691280v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
À COMAP,
questionando se o edital será para aquisição

imediata ou registro de preços, diante do Despacho 0689660.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/04/2020, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693001 e o código CRC 978EE716.

0003931-09.2020.6.02.8000 0693001v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos para alteração do

Termo de Referência SEALMOX 0688856, no tocante a forma
de aquisição, passando a mesma para registro de preços.

 
Ressalto, ainda, que o mesmo deve retornar ainda

na data de hoje, para continuidade do feito, devido a urgência
de aquisição dos referidos itens.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/04/2020, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693116 e o código CRC 5DADC332.

0003931-09.2020.6.02.8000 0693116v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de Álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme
especificações e quantidades do ANEXO ÚNICO (0693174).

A aquisição está prevista no PAC - 2020 orçamento de JCGA (0546826). Sugerimos que
a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, com Ata de Registro de Preço, pelo
rito sumário dado pela MP nº 926/2020, justificada com base nas medidas previstas na
Lei nº 13.979/2020 e as alterações da MP nº 926/2020, dada a situação atual de
pandemia por COVID-19.

Justifica-se a aquisição pois visa atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de 2020, e como medida para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Ressalte-se
que foram adquiridas 1000 (mil) unidades do item álcool em gel e 250 caixas do item
luva descartável, em dezembro próximo passado, para atender às necessidades da
Justiça Eleitoral em sua demanda ordinária, porém a situação atual ocasionou um
incremento considerável e imprevisível no consumo dos itens, o que rapidamente
esvaziou o estoque.

Estimamos para aquisição ainda neste exercício, o equivalente ao pedido mínimo do
ANEXO ÚNICO.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
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 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até  3 (TRÊS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de
mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2-  0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4-  20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 

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

 

6.  PAGAMENTO

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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7. A GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS será exercida por
servidores da Seção de Almoxarifado.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/04/2020, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693171 e o código CRC E4AF952E.

0003931-09.2020.6.02.8000 0693171v3
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Anexo

 
 

ÚNICO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL

DA
ATA

PEDIDO
MÍNIMO

1

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração
mínima 70% INPM, 70% GL  neutro, transparente.
Produto em frascos de 500gr, indicando registro do item
no Ministério da Saúde e número de telefone para
atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento
obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação
do fabricante. Validade mínima de 18 meses a partir da
data de entrega.

10.500   6.816

2

LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex
(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa,
ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, punhos
com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento
obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas
obrigatoriamente em caixas de papelão. Validade mínima
de 36 meses a partir da data de entrega. 

  650    416

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/04/2020, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693174 e o código CRC 50862108.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
Srª Coordenadora,
 
 
Remeto TR 0693171 e ANEXO ÚNICO 0693174,

com as alterações solicitadas.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/04/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693285 e o código CRC B0C42EC0.

0003931-09.2020.6.02.8000 0693285v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Após realizadas as alterações necessárias, para que

a aquisição em tela passasse a tramitar como registro de
preços, devolvo os presentes autos para ratificação do Termo
de Referência SEALMOX 0693171, e seu Anexo
Único 0693174, cuja aprovação já consta do Despacho GSAD
0689660.

 
Por fim, sugiro, com a devida vênia, o

encaminhamento do feito à SLC para confecção de minuta do
edital, com a indicação de que não seja autorizada a IRP,
tendo em vista a urgência de aquisição dos presentes itens,
bem como o grande número de órgãos que poderão querer
aderir, tulmultuando o certame ou aumentando em muito o
volume a ser contratado, podendo, assim, invibializar a
referida contratação, na falta de fornecedor que atenda
pedidos muito grandes e/ou localidades muito distintas de
entrega.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2020, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693427 e o código CRC BE0A82DB.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
À SLC.
Ratifico as alterações constantes no Termo de

Referência 0693171, tendo por justificada a indicação do
registro de preços considerando a hipótese do inciso II do art.
3º do Decreto nº 7.892/2013. Quanto à aplicação do rito
sumário, deve-se ter em conta que se trata da aquisição de
material de proteção ao contágio da COVID-19.

Encaminho os autos à SLC para elaboração da
minuta de edital, acolhendo a proposição da COMAP, com
base no art. 4°, §1° do Decreto 7.892/2013, de não
autorização para divulgação de IRP, tendo em vista a urgência
da aquisição, dos itens atualmente essenciais, em razão da
pandemia de Covid-19.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2020, às 22:20, 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
0694418 e o código CRC C238775E.

0003931-09.2020.6.02.8000 0694418v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta 

PROCESSO Nº: 0003931-09.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de maio de 2020 

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

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, 
torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de 
material de consumo – álcool em gel e luvas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei nº 13.979, 
de 06 de fevereiro  de 2020, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e 
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se 
adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – álcool em gel 70% 
INPM e luvas descartáveis em látex, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório é de 12 
(doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no Registro, que poderá 
ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a contratar, exceto quanto 
ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo”  constante no Anexo I-A, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando 
o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é 
igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

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

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

 

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

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor 

rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

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

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 

direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com 

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

1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

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

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

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;  

Minuta De edital de pregão eletrônico (0698053)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 32



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009; 

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

o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

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

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

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

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

Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

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

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

habilitação 

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

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

de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

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

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante no Anexo I-

A;  

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

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

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

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

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

públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
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consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

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

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

sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

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

real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

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

fase de lances. 

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

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

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

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

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

sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e 

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

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

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

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem 

crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

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

deste prazo. 

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

caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

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

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia; 

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

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
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8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

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

acessibilidade previstas na legislação. 

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

empatadas.  

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

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 

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

10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 

contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, 

inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

 
9.3.1.1. O preço máximo configura critério de aceitabilidade e é fixado em relação ao valor unitário  de cada  
item que compõe o lote ofertado. 

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

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
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materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração.  

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

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

sua continuidade. 

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

licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

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

observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 
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10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

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

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, 

nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

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

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, 

a respectiva documentação atualizada. 

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

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

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

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de inabilitação. 
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10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

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

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

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

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

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

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme 

o caso; 

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

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
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Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

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

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

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas 

no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma vez constatada 

a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

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

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

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

vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 1 (uma) hora, a contar 

da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

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

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

procedência, vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

 

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

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

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

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

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

desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 

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

defesa de seus interesses. 

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

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

Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam; 

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

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

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

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

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

com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida 
ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de recebimento da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo 

e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

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

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

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

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no 
subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 
do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a Nota de Empenho 
e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser expressa, 
escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos 
acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela autoridade 
competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante 
às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002. 

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

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de referência, edital de 
licitação e anexos respectivos; 
 

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

corridos; 

 

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

 

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

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

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

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

 

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação, 
principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda 
Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo 
federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no 
art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Autorização 
de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas-
feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou 
quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será de 03 (três) 
dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo 
as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento recusado, 
devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às 
sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar  a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
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i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas 
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa. 
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21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se 
houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o 
objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 
e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e 
convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) 
dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela 
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legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, 
no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados 
desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha 
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 
de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na Proposta 
Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material 
de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias 
respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
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segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 
6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 

 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e 
alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço 
especificado no item 22.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO 

 

Aquisição de Álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme especificações e 

quantidades do ANEXO ÚNICO (0693174). 

 

A aquisição está prevista no PAC - 2020 orçamento de JCGA (0546826). Sugerimos que a aquisição 

ocorra através de pregão eletrônico, com Ata de Registro de Preço, pelo rito sumário dado pela MP 

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

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

 

Justifica-se a aquisição pois visa atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 

manutenção de suas atividades no exercício de 2020, e como medida para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Ressalte-se que foram adquiridas 1000 

(mil) unidades do item álcool em gel e 250 caixas do item luva descartável, em dezembro próximo 

passado, para atender às necessidades da Justiça Eleitoral em sua demanda ordinária, porém a 

situação atual ocasionou um incremento considerável e imprevisível no consumo dos itens, o que 

rapidamente esvaziou o estoque. 

 

Estimamos para aquisição ainda neste exercício, o equivalente ao pedido mínimo do ANEXO I-A. 

 

 

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de referência, edital de licitação e 

anexos respectivos. 

 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa 

qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por 

parte da empresa fornecedora. 

 

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais 

exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

 

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade; 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;   

 

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, 

inclusive as Notas de Empenho. 

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 

 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 

correio eletrônico (e–mail). 

 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro 

Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–

feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até  3 (TRÊS) dias úteis após o recebimento provisório da nota fiscal. 

Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para 

pagamento. 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e convencional, variável de 

acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1-  0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 

(CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 

recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

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

assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será 

considerada inexecução parcial do contrato. 

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

considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo 

máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2. 

5.4-  20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993.  

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante, não 

ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

6.  PAGAMENTO 

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) 

dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 

tributária. 

6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo 

determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

6.6- Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do 

primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

7. A GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 

parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em 28/04/2020, 

às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

TOTAL 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 
ESTIMADO R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% 
GL  neutro, transparente. Produto em frascos de 500gr, indicando 
registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para 
atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em 
caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 
mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Frasco  10.500 6.816 10,96 115.080,00 

02 

LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha natural), 
hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó 
bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M ou G, 
acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas 
obrigatoriamente em caixas de papelão. Validade mínima de 36 meses 
a partir da data de entrega.  
 
  

 

Caixas 650 416 19,41 12.616,50 
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ANEXO II 

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0003931-09.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, 
em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, 
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados 
pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 17/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma do Edital de Pregão 
Eletrônico nº xx/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do certame para 
formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 
16.3.1 do edital do PE nº xx/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do recebimento da 
Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo 
de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

 

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

 

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

corridos; 

 

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

 

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

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

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

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

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

 

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo 
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação, 
principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação; 

 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda 
Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste contrato; 
 
k)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
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6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
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caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas 
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se 
houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o 
objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 
e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e 
convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) 
dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela 
legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, 
no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados 
desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha 
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 
de janeiro de 2010 - MPOG 
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9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do 
Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao registro de preços de
álcool em gel e luvas.

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 0691149.

Foram complementadas  no edital as disposições relativas às sanções administrativas.

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 1h (item 8.24.2 e 11.1);

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

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

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

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

Foi alterada a discriminação do item 1 no Anexo I-A do edital, em conformidade com
orientação de Vossa Senhoria.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/05/2020, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/05/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698057 e o código CRC 5FA58381.

0003931-09.2020.6.02.8000 0698057v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
Reporto-me ao Despacho SLC 0698057, acerca do

qual nada tenho a opor, e ao Despacho GSAD 0694418, para
submeter à análise da Assessoria Jurídica a minuta do edital
com vistas à aquisição de itens mecessários à prevenção do
comtágio da Covid-19 (doc. 0698053). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/05/2020, às 15:22, 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
0698337 e o código CRC E36E2278.

0003931-09.2020.6.02.8000 0698337v1
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PROCESSO : 0003931-09.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO : FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE
CONSUMO (ÁLCOOL GEL).

 

Parecer nº 841 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos de Registro de Preços de material

de consumo – álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis
em látex, conforme termo de referência (0693171), elaborado
pela Seção de Almoxarifafo - SEALMOX e aprovado pela SAD
(0689660).

Destaca-se, no termo de referência que A aquisição
está prevista no PAC - 2020 orçamento de JCGA
(0546826). Sugerimos que a aquisição ocorra através de
pregão eletrônico, com AQUISIÇÃO IMEDIATA, pelo rito
sumário dado pela MP nº 926/2020. Justifica-se tal
modalidade, com base nas medidas previstas na Lei nº
13.979/2020 e as alterações da MP nº 926/2020, dada a
situação atual de pandemia por COVID-19.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0691149), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0691147),  com
base em diversos preços de compras governamentais, tendo
sido obtido o valor médio para o item 1 (10.500 frascos  de
500 g de álcool etílico hidratado, em GEL, concentração
mínima 70% INPM, 70% GL  neutro, transparente.  preço
unitário R$ 10,96) de R$ 115.080,00 (cento e quinze mil  e
oitenta reais),  e para o iem 2 (650 caixas com 50 pares de
luva descartável, preço unitário R$ 19,41) valor médio de R$
12.616,50 (doze mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta
centavos), perfazendo o valor médio global de R$ 127.696,50
(cento e vinte sete mil seiscentos e noventa e seis reais e
cinquenta centavos).

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na
forma  Eletrônica, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019.

A inclusão de Intenção de Registro de Preços foi
dispensada no evento (0694418), com base no art. 4°, §1° do
Decreto 7.892/2013, tendo em vista a urgência da aquisição,
dos itens atualmente essenciais, em razão da pandemia de
Covid-19.

No evento  0698053, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0698057), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0698337.

 Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
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certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo -
álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0693171).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Haja vista a dispensa da IRP, em face da urgência
da demanda, dispõe o parágrafo primeiro do art.4º, do
retrocitado Diploma Legal, verbis:

 
Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º .
(...)
§ 1 º A divulgação da intenção de registro
de preços poderá ser dispensada, de
forma justificada pelo órgão
gerenciador. (Redação dada pelo Decreto
nº 8.250, de 2.014)

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
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pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.
 
5. DAS IMPLICAÇÕES DA LEI 13.979/20

 
Em decorrência da pandemia da COVID-19

declarada pela Organização Mundial da Saúde, o
governo brasileiro adotou uma série de medidas normativas,
administrativas e econômicas para o enfrentamento da
crise que vem assolando o país.

Feita essa breve introdução, cumpre salientar
a respeito das implicações procedimentais para os pregões
que venham a ser realizados por órgãos e entidades públicos
de todas as esferas federativas e que tenham por objeto
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aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, dispõe
o art  4º-G da Lei nº 13.979/2020, verbis:

 
Art. 4º-G  Nos casos de licitação na
modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de
bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que
trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão
reduzidos pela metade.     
§ 1º  Quando o prazo original de que trata
o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro
antecedente
 

Ressalte-se, portanto, que o art. 4º-G da Lei nº
13.979/2020, como autêntica lei excepcional e temporária,
sem empreender alteração textual na Lei nº 10.520/2002,
promove a redução dos prazos procedimentais "pela metade".

 Nessa trilha, no evento 0698057, ficou
registrado 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
supratranscrita lei.

 

6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  0689660

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM 0693171

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  
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5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

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

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

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

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

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica? N/A  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação
de atestados de capacidade técnica? N/A  

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou visita
técnica? N/A  

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

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser causa
de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM  

23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0689660

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0691149

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo
com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM  

0691147
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26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM Relatório
Banco
de
Preços

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

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do
art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não
implique em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa,
em face do valor estimado para o item da contratação?

SIM 0698053

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

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas superiores
em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

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

N/A  

Competitividade

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

42A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  
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Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

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

SIM  

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

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

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade
de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art.
10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

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

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

andamento

57

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12
e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

Parecer 841 (0698382)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 75



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

NÃO

 

0693427

0694418

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Registro
de
Preços

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

N/A  

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

 

 7. CONCLUSÃO

Dessarte, esta Assessoria Jurídica aprova, nos
termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei 8.666/93, e em
face de sua regularidade jurídica, a minuta (0698053) do
edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo - álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em
látex, tudo de acordo com a a requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 05/05/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/05/2020, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698382 e o código CRC 749A0A8F.

0003931-09.2020.6.02.8000 0698382v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e  Decreto nº 10.024/2019, a abertura da
fase externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel 70%
INPM e luvas descartáveis em látex, tudo de acordo com a a
requisição promovida pela Secretaria de Administração, nos termos
da minuta 0698053, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 841 (0698382).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/05/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699154 e o código CRC 3F69FDAD.

0003931-09.2020.6.02.8000 0699154v1
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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.
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-

Geral, inserta no evento SEI 0699154.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e

Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando a aquisição de material de consumo - álcool em gel 70%
INPM e luvas descartáveis em látex, conforme solicitado pela
Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0698053, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 841 (0698382), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2020, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700361 e o código CRC B6ECAD97.

0003931-09.2020.6.02.8000 0700361v1
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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.
À SLC, para publicar o aviso do Pregão Eletrônico,

na forma autorizada pela Presidência (doc. 0700361).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2020, às 19:48, 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
0700553 e o código CRC 1DF26037.

0003931-09.2020.6.02.8000 0700553v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 

 

 

PROCESSO Nº: 0003931-09.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de maio de 2020 

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

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – álcool em 
gel e luvas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro  de 2020, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, 
bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme especificações descritas 
neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo”  constante no Anexo I-
A, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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

 

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

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

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

de sua apresentação.  

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

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

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

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

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

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

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

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
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8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

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

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 
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8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

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

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

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

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

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

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

manifestamente inexequível. 

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

 
9.3.1.1. O preço máximo configura critério de aceitabilidade e é fixado em relação ao 
valor unitário  de cada  item que compõe o lote ofertado. 

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

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

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

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

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

remuneração.  

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

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

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

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não 

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

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

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

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

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 
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10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

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

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 

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

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

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

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

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

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

10.024, de 2019. 

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

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

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

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

em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

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

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

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

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

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

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

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

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

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
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sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

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

defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

recebimento da impugnação. 

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

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

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão 

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

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado 

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

pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
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16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita 
pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em 
não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

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

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

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

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

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

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

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 03 (três) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, substituir o 
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar  a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
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moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

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

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 08 de maio de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO 

 

Aquisição de Álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme especificações e 

quantidades do ANEXO ÚNICO (0693174). 

 

A aquisição está prevista no PAC - 2020 orçamento de JCGA (0546826). Sugerimos que a aquisição 

ocorra através de pregão eletrônico, com Ata de Registro de Preço, pelo rito sumário dado pela MP 

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

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

 

Justifica-se a aquisição pois visa atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 

manutenção de suas atividades no exercício de 2020, e como medida para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Ressalte-se que foram adquiridas 1000 

(mil) unidades do item álcool em gel e 250 caixas do item luva descartável, em dezembro próximo 

passado, para atender às necessidades da Justiça Eleitoral em sua demanda ordinária, porém a 

situação atual ocasionou um incremento considerável e imprevisível no consumo dos itens, o que 

rapidamente esvaziou o estoque. 

 

Estimamos para aquisição ainda neste exercício, o equivalente ao pedido mínimo do ANEXO I-A. 

 

 

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de referência, edital de licitação e 

anexos respectivos. 

 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa 

qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por 

parte da empresa fornecedora. 

 

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais 

exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

 

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade; 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;   

 

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, 

inclusive as Notas de Empenho. 

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 

 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 

correio eletrônico (e–mail). 

 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro 

Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–

feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até  3 (TRÊS) dias úteis após o recebimento provisório da nota fiscal. 

Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para 

pagamento. 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de mora e convencional, variável de 

acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1-  0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 

(CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 

recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

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

assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será 

considerada inexecução parcial do contrato. 

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

considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo 

máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2. 

5.4-  20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993.  

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante, não 

ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

6.  PAGAMENTO 

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) 

dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 

tributária. 

6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo 

determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

6.6- Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do 

primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

7. A GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 

parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em 28/04/2020, 

às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

TOTAL 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 
70% INPM, 70% GL  neutro, transparente. Produto em 
frascos de 500gr, indicando registro do item no Ministério 
da Saúde e número de telefone para atendimento ao 
consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em 
caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. 
Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Frasco  10.500 6.816 10,96 115.080,00 

02 

LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha 
natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não 
estéril, com pó bioabsorvível, punhos com bainha, 
tamanho M ou G, acondicionamento obrigatório em 
caixas de 50 pares. Fornecidas obrigatoriamente em 
caixas de papelão. Validade mínima de 36 meses a partir 
da data de entrega.  
 
  

 

Caixas 650 416 19,41 12.616,50 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0003931-09.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 23/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº 17/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 23/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

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

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

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

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

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
 

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

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

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
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FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

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

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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08/05/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28357023&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 08/05/2020 12:07:58 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00023/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00012/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 269943 - Álcool etílico
Unidade de Fornecimento
Frasco 500,00 ML
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
10500 Bens Comuns Menor Preço 10,9600

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

52500

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 10500

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel

Valor Máximo Aceitá
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28357024&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 08/05/2020 12:08:21 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00023/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00012/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 269891 - Luva para procedimento não cirúrgico
Unidade de Fornecimento
Caixa 100,00 UN
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
650 Bens Comuns Menor Preço 19,4100

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

3250

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 650

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, 
características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 
tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

Valor Máximo Aceitá
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08/05/2020 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 08/05/2020 11:48:27 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 11/05/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00023/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00012/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0003931-09.20200 Menor Preço Sim Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 2  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
11/05/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  11/05/2020  às 08:00 Em 19/05/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Registro de Preços de material de consumo – álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme o edital e 
seus anexos.

00001 2019 000032
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08/05/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 08/05/2020 11:49:05 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00023/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00012/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0003931-09.20200 Menor Preço Sim Não  

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP   Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 2 2 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
11/05/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 11/05/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Registro de Preços de material de consumo – álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme o edital e 
seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 

Comprovante encaminhamento para publicação  comprasnet - DOU (0701068)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 120

http://www.serpro.gov.br/


08/05/2020 SIASGnet-DC - Itens da Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 08/05/2020 12:07:39 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00023/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00012/2020

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
2 2 0 Sim Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 269943 - Álcool
etílico - 10.500 Frasco 500,00

ML
Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

2 M
269891 - Luva
para
procedimento
não cirúrgico

- 650 Caixa 100,00
UN

Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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Nº 88, segunda-feira, 11 de maio de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0003931-09.20200. Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
álcool em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme o edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 11/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00023-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 11/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 08/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008762-37. Objeto: Registro de Preços de material de consumo - fitas para
impressora, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
11/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00024-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 11/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 22/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 08/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 - UASG 70029

Nº Processo: 0002452-85.2019. Objeto: Contratação de serviços de reparos no posto
avançado de Vitória do Jari, incluindo: substituição do piso, reparo nas instalações
hidráulicas, substituição das portas dos banheiros externos e instalação de corrimão
metálico, com pintura.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/05/2020 das 13h00 às 17h59.
Endereço: Av. Mendonca Júnior, N° 1502, Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00009-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 11/05/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as
especificações constantes do Edital e anexos, prevalecerão as últimas..

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 08/05/2020) 70029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 3631. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - Material de Limpeza e Produtos de Higienização, conforme descrições e
quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 005/2020-SEALM/TRE-AM..
Total de Itens Licitados: 39. Edital: 11/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre
Araujo N.200, Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-
5-00008-2020. Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/05/2020 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/05/2020) 70003-00001-2020NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 0048530-49.2020. Objeto: Contratação de serviço de locação de
infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das eleições 2020, no Município
de Salvador. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 11/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço:
1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador o, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00030-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 11/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7084.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/05/2020) 70013-00001-2019NE000054

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 48648.25.2020.6.. Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva
e corretiva dos equipamentos de microfilmagem e digitalização. Total de Itens Licitados: 7.
Edital: 11/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador -
Ba, Paralela - Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00029-

2020. Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/05/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital está disponível comprasnet, bem
como no site do Tribunal no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas através do telefone 71- 2132-6222.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2020) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20069/2019. Objeto: Aquisição de material de consumo para execução dos
trabalhos dos cartórios eleitorais, conforme as especificações do edital e anexos.. Total de
Itens Licitados: 10. Edital: 11/05/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00032-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 11/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 08/05/2020) 70007-00001-2020NE000001

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 93º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa a inclusão de serviços destinados aos fornecimento e
instalação de itens de automação, CFTV e instalações elétricas. O presente acréscimo
importa na quantia de R$ 246.772,88 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta
e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao percentual aproximado de
0,4607% do valor inicial atualizado do Contrato. O presente termo aditivo alterará o valor
do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo
contratual. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei n.º8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no
Processo PAD n.º1.097/2020. Assina: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo,
Presidente. DATA: 04/05/2020

Espécie: 94º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao fornecimento e instalação de louça
sanitária. O presente acréscimo importa na quantia de R$ 31.051,80 (trinta e um mil,
cinquenta e um reais e oitenta centavos), correspondente ao percentual aproximado de
0,0580% do valor inicial atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor
do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo
contratual. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei n.º8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no
Processo PAD n.º 1.260/2020. Assina: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo,
Presidente. DATA: 04/05/2020

DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo PAD n.º 19.102/2019. Espécie: Contrato n.º 21/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e SALUTEM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de
desinsetização, desratização e descupinização, conforme as especificações do Edital do P.E.
Nº 03/2020 e seus anexos (Sede do TRE-CE e CAMU). Valor: R$ 1.086,90 (um mil, oitenta
e seis reais e noventa centavos). Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico n.º 3/2020, Lei
n.º 10.520/2002, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 19.102/2019.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada,
Renato Lopes Correia Santos. Data: 06/05/2020.

Processo PAD n.º 19.102/2019. Espécie: Contrato n.º 22/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e ED7 CONTROLE DE PRAGAS. Objeto: é a contratação de empresa
especializada na execução dos serviços de desinsetização, desratização e descupinização,
conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 03/2020 e seus anexos (Fórum Eleitoral,
CEATE, Nova Sede do TRE-CE e Depósito 2). Valor: R$ 1.304,00 (mil, trezentos e quatro
reais). Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico n.º 3/2020, Lei n.º 10.520/2002, da Lei n°
8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 19.102/2019. Assinam: pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Edinilda Teixeira Maciel.
Data: 06/05/2020.

Processo PAD n.º 19.102/2019. Espécie: Contrato n.º 23/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. Objeto: é a
contratação de empresa especializada na execução dos serviços de desinsetização,
desratização e descupinização, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 03/2020 e
seus anexos (Depósito 1 e Depósito 3). Valor: R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro
reais). Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico n.º 3/2020, Lei n.º 10.520/2002, da Lei n°
8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 19.102/2019. Assinam: pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Thiago de Paula Santos.
Data: 06/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 9123/2019. Espécie: Contrato n.º 15/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e EGIVÂNIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS. Objeto: é a contratação
de empresa produtora de vídeos (LOTE 1) com conteúdos audiovisuais jornalísticos,
documentais e educacionais para veiculação nos canais do TRE da Intranet e redes sociais
existentes e que ainda venham a ser criadas, em eventos internos e externos da instituição
e contratação de empresa para realização de serviços de cobertura fotográfica (LOTE 2) de
eventos, pautas e releases com fins jornalísticos, realizados pelo TRE-CE, visando à
formação de arquivo institucional, conforme as especificações do Edital do P.E. nº 9/2020
e seus anexos. Fundamento Legal: no Pregão Eletrônico 09/2020, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 9.123/2019; não contrariem o
interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; nos preceitos
do Direito Público; supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE, e pela contratada, Egivânia Vieira Franco. Data: 06/05/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

Pregão Eletrônico n.º 26/2020. Processo n.º2.862/2020. Objeto: aquisição de baterias de
12 V e 5 Ah para nobreak. O objeto foi adjudicado à empresa BRIMAX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.384.947/0001-01. valor: R$ 7.669,76. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:06/05/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo de aditamento ao contrato n° 39/2018, firmado em 08/05/2020, com a
empresa Claro S/A (CNPJ: 40.432.544/0001-47); Objeto: prorrogação do prazo de
vigência do Contrato Administrativo nº. 39/2018, pelo período de 24 (vinte e quatro)
meses e prorrogação da garantia; Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº
8.666/93; Processo SEI: 0004306-31.2018.6.07.8100; Signatários: Des. Humberto Adjuto
Ulhôa, Presidente do TRE-DF, Sra. Juliana Franco Jibran Hsieh e Sr. Bruno Fernandes
dos Santos.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada 

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 15/2020
SEI 0010681-61.2019.6.02.8000

Data: 28/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de lanches e materiais necessários ao seu consumo bem como a preparação do local onde
deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, conforme o edital e seus
anexos.

Valor  Estimado :  R$ 34.275,00

Documentos:

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0701610)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 124

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_092020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2020&jornal=530&pagina=103
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_112020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=530&pagina=82&totalArquivos=182
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_112020_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_122020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=530&pagina=82&totalArquivos=182


11/05/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 3/6

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 16/2020
SEI 0008948-09.2019.6.02.8000

Data: 29/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de  Diretores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme o edital e seus anexos.

Valor Total  Estimado para o Lote :  R$ 5.757,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento
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Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 20/2020
SEI 0000522-71.2020.6.02.8000

Data: 06/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 3.372,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 26/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado (todos os itens) :  R$ 3138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/05/2020, às 10:15, 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
0701612 e o código CRC D24253A9.

0003931-09.2020.6.02.8000 0701612v1
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https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=714790&infra_siste… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
Senhora Chefe,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Indústria Química do Estado de Goiás, com
referência ao item 01, evento 0707084.

Com relação ao item 02 (luvas descaráveis) o item
foi fracassado, já que não houve negociação com as empresas
participantes.

Informo, que a sessão encontra-se suspensa,
retornando amanhã, dia 22/05/2020, às 10:00 horas.

Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/05/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707833 e o código CRC CA4A7057.

0003931-09.2020.6.02.8000 0707833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta apresentada pelo licitante

IQUEGO - Indústria Química do Estado de Goiás (0707084),
para o item 1, tecemos as seguintes considerações:

 
1. Inicialmente, necessário observar o equívoco do

licitante, quando se  refere ao item 01 tão somente no
cabeçalho da proposta. Logo abaixo, no quadro demonstrativo
do item, o licitante refere-se ao item utilizando o numeral 3.

O mesmo acontece mais abaixo, na proposta,
quando o licitante se refere ao quantitativo de itens, utiliza o
numeral 3.

Observe-se, ainda, que o licitante não cita a marca
do produto ofertado. Sendo de fabricação própria, deverá
fazer constar na proposta.

 
2. Consta no Edital as seguintes

especificações exigidas para o item: ÁLCOOL etílico
hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM. 

O licitante propõe para o item 1: álcool etílico, 70%
tipo hidratado, teor alcóolico 70% (70gl). 

Da análise: esta unidade entende que o licitante
não se manifestou claramente quanto ao ºINPM exigido no
Edital.
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Faz-se necessário um complemento da
especificação do item, na proposta apresentada, que vincule
claramente o produto ofertado ao seu ºINPM. Devendo
constar na proposta a especificação álcool etílico em gel 70%
º INPM ou 70% (p/p), e ainda 70% GL.

 
3. Exigimos no Edital que o produto

tenha registro no Ministério da Saúde e número de
telefone para atendimento ao consumidor
(SAC). Validade mínima de 18 meses a partir da data de
entrega. 

O licitante nos informa que o item ofertado
está autorizado pela ANVISA sob a RDC nº 350/2020, de
19/03/2020.

Para uma melhor análise, anexamos cópia da RDC
(evento 0708211), que nos traz, em alguns trechos, o
transcrito abaixo, verbis:

"...
Art. 2° Os procedimentos estabelecidos nesta
Resolução se aplicam às empresas fabricantes de
medicamentos, saneantes e cosméticos
regularizadas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput,
empresas regularizadas devem possuir Autorização
de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária
emitida pelo órgão de saúde competente dos
Estados, Distrito Federal e municípios e as demais
outorgas públicas para funcionamento, inclusive,
para fabricação e armazenamento de substância
inflamável.
Art. 3° Fica permitida de forma temporária e
emergencial, sem prévia autorização da Anvisa, a
fabricação e comercialização das preparações
antissépticas ou sanitizantes oficinais dispostas a
seguir:
...
·aìlcool gel;
...
Art. 8° O prazo de validade das preparações
antissépticas ou sanitizantes deve ser estabelecido
de acordo com as boas práticas de fabricação,
formulação e dados de literatura científica.
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Parágrafo único. O prazo de validade dos
produtos não pode ser superior a 180 (cento e
oitenta) dias.
...
Art. 10. Após a vigência desta Resolução, para
manter a fabricação e a comercialização dos
produtos, as empresas devem peticionar junto à
Anvisa, o registro ou a notificação, conforme os
requisitos regulatórios de cada categoria específica.
...
Art. 12. Esta Resolução tem validade de 180
(cento e oitenta) dias."
 

Da análise: Observe-se que o presente Pregão tem
por objeto o Registro de Preços de álcool em gel (Item 1.1 do
Edital), cujo prazo de vigência da Ata de Registro de Preços
decorrente deste procedimento licitatório é de 12 (doze)
meses, contado da publicação do referido ato (Item 2.1 do
Edital), sendo exigido ainda que o produto ofertado tenha
validade mínima de 18 meses da data da entrega (ANEXO I - A
do Edital).

Tais exigências, no entender desta unidade,
invalidam a participação de qualquer produto que esteja
sendo fabricado nos ditames da RDC Nº 350/2020 da ANVISA,
pela incongruência dos prazos de validade do
produto fabricado, máximo de 180 dias (Art. 8º, parágrafo
único) e da própria Resolução, 180 dias a partir de 20 de
março de 2020 (Art.12).

Pelo exposto, esta unidade entende que a proposta
NÃO ATENDE às especificações do Edital.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/05/2020, às 01:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708202 e o código CRC 471A6857.
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Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 350, DE 19 DE MARÇO DE 2020 

(Publicada no DOU nº 55, de 20 de março de 2020) 

Define os critérios e os procedimentos 

extraordinários e temporários para a 

fabricação e comercialização de 

preparações antissépticas ou 

sanitizantes oficinais sem prévia 

autorização da Anvisa e dá outras 

providências, em virtude da 

emergência de saúde pública 

internacional relacionada ao 

SARS-CoV-2.  

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 

2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e 

determinar a sua publicação. 

Art. 1° Esta Resolução define os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes 

oficinais sem prévia autorização da Anvisa. 

Parágrafo único. Esta medida será adotada em virtude da emergência de saúde 

pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

Art. 2° Os procedimentos estabelecidos nesta Resolução se aplicam às empresas 

fabricantes de medicamentos, saneantes e cosméticos regularizadas. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, empresas regularizadas devem 

possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelo 

órgão de saúde competente dos Estados, Distrito Federal e municípios e as demais outorgas 

públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e armazenamento de substância 

inflamável. 

Art. 3° Fica permitida de forma temporária e emergencial, sem prévia autorização da 

Anvisa, a fabricação e comercialização das preparações antissépticas ou sanitizantes 

oficinais dispostas a seguir: 

·aìlcool etiìlico 70% (p/p); 

·aìlcool etiìlico glicerinado 80%; 
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Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

·aìlcool gel; 

·aìlcool isopropiìlico glicerinado 75%; e 

·digliconato de clorexidina 0,5%. 

Art. 4° Para as empresas fabricantes de cosméticos e saneantes a permissão de 

fabricar e comercializar se aplica, exclusivamente, ao álcool 70% nas suas diversas formas 

de apresentação. 

Art. 5° A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as 

diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. 

Parágrafo único. Na ausência de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes 

preconizadas pelo Formulário Nacional, é permitido à empresa a substituição por insumos 

que tenham a mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade ao 

produto. 

Art. 6° As matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos estabelecidos nesta 

Resolução devem possuir padrão de qualidade para uso humano. 

Art. 7° Para fins de doação pública dos produtos estabelecidos nesta Resolução, é 

permitido às empresas fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos receber 

doação das matérias-primas utilizadas na fabricação das preparações antissépticas ou 

sanitizantes, desde que atendam aos requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos 

pela fabricante do produto acabado. 

Art. 8° O prazo de validade das preparações antissépticas ou sanitizantes deve ser 

estabelecido de acordo com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura 

científica. 

Parágrafo único. O prazo de validade dos produtos não pode ser superior a 180 (cento 

e oitenta) dias. 

Art. 9º Para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes 

sem prévia autorização da Anvisa, as empresas devem seguir os critérios técnicos de 

qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa. 

Art. 10. Após a vigência desta Resolução, para manter a fabricação e a 

comercialização dos produtos, as empresas devem peticionar junto à Anvisa, o registro ou a 

notificação, conforme os requisitos regulatórios de cada categoria específica. 

Art. 11. Ficam suspensos os efeitos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - 

RDC nº 46, de 20 de fevereiro de 2002. 

Art. 12. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. 
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Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTONIO BARRA TORRES 

Diretor-Presidente Substituto 
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BAIRRO: Porto da Igreja CEP: 07034904 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 53.162.095/0024-00
PROCESSO: 25351.491665/2008-27 AUTORIZ/MS: 1.22099.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: hypermarcas s/a
ENDEREÇO: ROD WASHINGTON LUIZ, NÚMERO 4370, GAL-
POES A,B,C,D,E,F, I
BAIRRO: VILA SAO SEBASTIAO CEP: 25055009 - DUQUE DE
CAXIAS/RJ
CNPJ: 02.932.074/0056-65
PROCESSO: 25351.616865/2012-31 AUTORIZ/MS: 1.23472.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LT D A
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N° 62
BAIRRO: TORRE CEP: 50710000 - RECIFE/PE
CNPJ: 06.234.797/0004-10
PROCESSO: 25019.005092/2006-40 AUTORIZ/MS: 1.21737.7
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GO-
MES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SEVERINO FERREIRA DE BARROS, 15
BAIRRO: JARDIM MARIANA CEP: 37011015 - VARGINHA/MG
CNPJ: 12.628.603/0001-11
PROCESSO: 25351.250165/2011-46 AUTORIZ/MS: 1.22897.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: HOSPNEW MERITI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JULIA ALVES DOS SANTOS, 02
BAIRRO: VALE DA SIMPATIA CEP: 25565240 - SÃO JOÃO DE
MERITI/RJ
CNPJ: 10.517.576/0001-84
PROCESSO: 25351.106374/2009-73 AUTORIZ/MS: 1.22274.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: C.M DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, N° 1124
BAIRRO: VILA NOVA CEP: 65913230 - IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 07.842.423/0001-06
PROCESSO: 25014.018047/2009-84 AUTORIZ/MS: 1.22837.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: Utildrogas distribuidora de produtos farmaceuticos
ENDEREÇO: q qs 07 rua 800 lote 11 lojas; nº 2 e 3;
BAIRRO: taguatinga CEP: 71971540 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 01.072.835/0003-81
PROCESSO: 25351.551438/2010-89 AUTORIZ/MS: 1.22661.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MALTA DISTRIBUIDORA de PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA SEBASTIANO MAZZONI, Nº 975
BAIRRO: VILA MORAES CEP: 04171000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 02.397.921/0001-65
PROCESSO: 25351.005552/01-37 AUTORIZ/MS: 1.20950.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ONOFRE GONÇALVES FERRÃO, N° 17 17
BAIRRO: TOMAZZETTI CEP: 97065270 - SANTA MARIA/RS
CNPJ: 95.623.831/0001-26
PROCESSO: 25025.040741/01-01 AUTORIZ/MS: 1.21013.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI EPP
ENDEREÇO: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS,
11 3 2
BAIRRO: CENTRO CEP: 85601030 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 02.607.956/0001-81
PROCESSO: 25023.080111/98-87 AUTORIZ/MS: 1.20603.7
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: AMERICAN HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA MONTE PASCAL, Nº 105

BAIRRO: LAPA CEP: 05078010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.885.943/0001-37
PROCESSO: 25351.006078/01-33 AUTORIZ/MS: 1.20952.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO Nº 13
BAIRRO: VILA BELMIRO CEP: 11075330 - SANTOS/SP
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PROCESSO: 25351.002679/02-11 AUTORIZ/MS: 1.21078.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA P-02, Nº 855
BAIRRO: SETOR DOS FUNCIONÁRIOS CEP: 74543030 - GOIÂ-
NIA/GO
CNPJ: 37.647.559/0001-18
PROCESSO: 25000.036545/98-35 AUTORIZ/MS: 1.20543.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
Total de Empresas : 18

RESOLUÇÃO - RE No- 1.670, DE 5 DE JUNHO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 26 de
julho de 2013, da Presidenta da República, publicado no DOU de 29
de julho de 2013, e a Portaria nº 504, de 27 de abril de 2015, tendo
em vista o disposto em seu inciso I, § 1º, do art. 6º e no inciso I do
art. 36 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do
anexo I da Portaria n.º 650, de 29 de maio de 2014, publicada no
DOU de 02 de junho de 2014, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização
Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos,
constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RENATO ALENCAR PORTO

ANEXO

EMPRESA: TRANSPORTADORA TODOS OS SANTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA TENENTE DJALMA DUTRA, N 1205 SALA
12
BAIRRO: CENTRO CEP: 83005360 - SÃO JOSÉ DOS PI-
NHAIS/PR
CNPJ: 05.318.990/0001-24
PROCESSO: 25351.318296/2015-15
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AE vigente para a classe de produtos solicitada,
nº 1236252, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº
76/2008 e Lei 9782/99.

RESOLUÇÃO - RE No- 1.671, DE 5 DE JUNHO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 26 de
julho de 2013, da Presidenta da República, publicado no DOU de 29
de julho de 2013, e a Portaria nº 504, de 27 de abril de 2015, tendo
em vista o disposto em seu inciso I, § 1º, do art. 6º e no inciso I do
art. 36 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do
anexo I da Portaria n.º 650, de 29 de maio de 2014, publicada no
DOU de 02 de junho de 2014, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Renovação de Autorização
Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêu-
ticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RENATO ALENCAR PORTO

ANEXO

EMPRESA: POLIMÉDICA DO VALE EQUIPAMENTOS E ACES-
SÓRIOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL, Nº 827
BAIRRO: AROEIRA CEP: 12570000 - APARECIDA/SP
CNPJ: 96.450.820/0001-54
PROCESSO: 25351.024080/00-86
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de noti-
ficação 457450/14, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº
204/2005. É de responsabilidade do interessado a verificação quanto
a existência de exigências, conforme estabelecem os artigos 4 e 5 da
RDC 204/2005
Total de Empresas : 1

RESOLUÇÃO - RE No- 1.672, DE 5 DE JUNHO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 26 de
julho de 2013, da Presidenta da República, publicado no DOU de 29
de julho de 2013, e a Portaria nº 504, de 27 de abril de 2015, tendo
em vista o disposto em seu inciso I, § 1º, do art. 6º e no inciso I do
art. 36 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do
anexo I da Portaria n.º 650, de 29 de maio de 2014, publicada no
DOU de 02 de junho de 2014, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RENATO ALENCAR PORTO

ANEXO

EMPRESA: APOTEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA DR. JAMBEIRO COSTA, 2907
BAIRRO: CENTRO CEP: 13610236 - LEME/SP
CNPJ: 17.153.030/0001-30
PROCESSO: 25351.318264/2015-01 AUTORIZ/MS: 2.08088.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: REQUINTE DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO FRANCISCO, 822 QD. 44 LT. 46
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672010 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 10.641.901/0001-16
PROCESSO: 25351.323994/2015-12 AUTORIZ/MS: 2.08094.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIE-
NE
EMPRESA: ZMR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -
ME
ENDEREÇO: R COUTO MAGALHÃES Nº 204 QD 02 LT 17
BAIRRO: CIDADE JARDIM CEP: 74425350 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 08.464.988/0001-51
PROCESSO: 25351.150174/2015-15 AUTORIZ/MS: 2.08084.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: SPINA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV REYNALDO DE PORCARI, 800
BAIRRO: MEDEIROS CEP: 13212258 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 20.469.145/0001-43
PROCESSO: 25351.307052/2015-19 AUTORIZ/MS: 2.08076.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIE-
NE
EMPRESA: MEDFEN - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DÁRIO DE ANUNCIAÇÃO GROSSI,
1469
BAIRRO: DÁRIO GROSSI CEP: 35300253 - CARATINGA/MG
CNPJ: 12.931.676/0001-88
PROCESSO: 25351.330219/2015-23 AUTORIZ/MS: 2.08098.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA BOA ESPERANÇA Nº 1918
BAIRRO: FUNDO CANOAS CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 83.157.032/0001-22
PROCESSO: 25351.323935/2015-24 AUTORIZ/MS: 2.08091.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: OTTO MIELKE NETO ME
ENDEREÇO: Rua Antônio Cipriano Correa, 61
BAIRRO: Industrial Norte CEP: 89295000 - RIO NEGRINHO/SC
CNPJ: 05.757.106/0001-58
PROCESSO: 25351.318134/2015-35 AUTORIZ/MS: 2.08090.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: PICORELLI S/A TRANSPORTES
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 8683
BAIRRO: PENHA CEP: 21012351 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 21.570.775/0001-72

Anexo DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES - ITEM 01 (0709941)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 141



Nº 106, segunda-feira, 8 de junho de 2015 51ISSN 1677-7042

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 10102015060800051

PROCESSO: 25351.308958/2015-61 AUTORIZ/MS: 2.08081.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EMPRESA: ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DJANIRA MARIA BASTOS, 1372 - GALPÃO
12
BAIRRO: CAJI CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 12.868.901/0001-89
PROCESSO: 25351.308565/2015-68 AUTORIZ/MS: 2.08083.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: TSB COMERCIO EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PARAÍBA, 966 / SALA 906
BAIRRO: FUNCIONÁRIOS CEP: 30130141 - BELO HORIZON-
TE/MG
CNPJ: 21.913.484/0001-30
PROCESSO: 25351.317996/2015-73 AUTORIZ/MS: 2.08092.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: RINALDI & COGO LTDA
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 2337 - SALA 02
BAIRRO: CENTRO CEP: 85900020 - TOLEDO/PR
CNPJ: 07.269.677/0001-79
PROCESSO: 25351.317816/2015-14 AUTORIZ/MS: 1.14084.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: atica importadora e distribuidora de produtos quimicos
ltda
ENDEREÇO: rua atica 150
BAIRRO: jardim brasil CEP: 04634040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.102.680/0001-24
PROCESSO: 25351.318002/2015-17 AUTORIZ/MS: 1.14109.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: BRASMED BRASÍLIA MEDICAMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: ade - aguas claras - conjunto 17 - lote 09
BAIRRO: aguas claras CEP: 71988540 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 37.086.899/0001-17
PROCESSO: 25351.308860/2015-56 AUTORIZ/MS: 1.14076.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ALVES CARVALHO DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA JUSSARA, 1622
BAIRRO: FUNDAÇÃO BRADESCO CEP: 44900000 - IRECÊ/BA
CNPJ: 19.533.277/0001-08
PROCESSO: 25351.318306/2015-57 AUTORIZ/MS: 1.14089.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MEDMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
ENDEREÇO: shin ca3 lote 15 bl. d loja 03
BAIRRO: CEP: - LAGO NORTE/DF
CNPJ: 20.472.977/0001-19
PROCESSO: 25351.330563/2015-81 AUTORIZ/MS: 1.14111.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ALBERTO MARCIO RODRIGUES FAZZA EIRELI-
ME
ENDEREÇO: AV. EUGENIO DO NASCIMENTO, Nº 995 -LOJA
502
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 36038330 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 08.600.433/0001-90
PROCESSO: 25351.169928/2015-98 AUTORIZ/MS: 1.14078.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: dental garavati comercio materiais ortodonticos ltda
epp
ENDEREÇO: rua votorantim, 1064 - sala 01
BAIRRO: rudge ramos CEP: 09631010 - SÃO BERNARDO DO
CAMPO/SP
CNPJ: 05.218.603/0001-88
PROCESSO: 25351.319074/2015-01 AUTORIZ/MS:
UMW4XML0L716 (8.12169.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: R9C IMPORTAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN-
TOS PARA SAUDE LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO 3229 CONJUNTO
111
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01407000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.691.619/0001-60
PROCESSO: 25351.306491/2015-04 AUTORIZ/MS:
XW31H39706MW (8.12174.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: CURE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CORINTA ROSAS, 95 - SALA 305
BAIRRO: TORRE CEP: 58040190 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 20.212.885/0001-08
PROCESSO: 25351.310304/2015-07 AUTORIZ/MS:
26214YY2LXM8 (8.12168.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL MINEKO ITO 2680 AREA
A GALPÃO 4 MOD 05,06,07
BAIRRO: LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON Z CEP:
1317840 - SUMARÉ/SP
CNPJ: 53.237.962/0005-59
PROCESSO: 25351.257056/2015-09 AUTORIZ/MS:
W6030YY6MX84 (8.12177.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Casa Centro de Apoio a Saude Auditiva Ltda
ENDEREÇO: Av. Cipriano Del Fávero, n° 80
BAIRRO: Centro CEP: 38400106 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 01.413.603/0001-88
PROCESSO: 25351.319037/2015-11 AUTORIZ/MS:
P941Y412L7MM (8.12167.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
IQUEGO
ENDEREÇO: AVENIDA ANHANGUERA N. 12527 QUADRA
44/45
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 74453390 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.541.283/0003-03
PROCESSO: 25351.323776/2015-18 AUTORIZ/MS: K6610XWYM-
HM2 (8.12188.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER-
VIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LT-
DA.
ENDEREÇO: Avenida marcos penteado de ulhôa rodrigues,690 -
galpão 5 e 8 sl 21/22
BAIRRO: tamboré CEP: 06460040 - BARUERI/SP
CNPJ: 00.029.372/0003-02
PROCESSO: 25351.312976/2015-33 AUTORIZ/MS:
GKG65W6YH282 (8.12195.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A
ENDEREÇO: Rua Liberdade, 1051, Parte II
BAIRRO: Marechal Rondon CEP: 92020240 - CANOAS/RS
CNPJ: 45.453.214/0031-77
PROCESSO: 25351.386447/2014-35 AUTORIZ/MS:
6592LX6H9HMX (8.12149.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: GOIASLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOS-
PITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA C-139, 813 QUADRA 341, LOTE 01
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74275070 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 15.686.362/0001-55
PROCESSO: 25351.320050/2015-40 AUTORIZ/MS:
P44H8044W1WH (8.12176.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: recol distribuiçao e comercio ltda
ENDEREÇO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, N° 652
BAIRRO: SERRARIA CEP: 76850000 - GUAJARÁ-MIRIM/RO
CNPJ: 04.598.413/0005-02
PROCESSO: 25351.542350/2014-55 AUTORIZ/MS:
UH245L6X63MM (8.12151.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Edimara Modesti Equipamentos Médicos - ME
ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO, 390 - SALA 15

BAIRRO: Centro CEP: 13280000 - VINHEDO/SP
CNPJ: 97.545.905/0001-89
PROCESSO: 25351.318999/2015-58 AUTORIZ/MS:
7W8540YXYMH4 (8.12166.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: HYPERMARCAS S/A
ENDEREÇO: Rua Tom Jobim, 600, galpão 2 MD 4/5
BAIRRO: Cidade Industrial CEP: 32210190 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 02.932.074/0029-92
PROCESSO: 25351.251282/2015-67 AUTORIZ/MS:
GXX2X3YX03XW (8.12180.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAIOL, 42, CASA 02
BAIRRO: PIRITUBA CEP: 05174450 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.666.059/0001-74
PROCESSO: 25351.303755/2015-69 AUTORIZ/MS:
UH34XL66H690 (8.12157.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 4848, CON-
JUNTOS 2101/2102
BAIRRO: BATEL CEP: 80240000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 60.040.599/0018-67
PROCESSO: 25351.260018/2015-72 AUTORIZ/MS:
W96339X4W0W5 (8.12178.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SIMBIOSE IND. E COM. DE FERTILIZANTES E IN-
SUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA
ENDEREÇO: BR 158, Km 206
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 98045030 - CRUZ ALTA/RS
CNPJ: 08.879.643/0001-69
PROCESSO: 25351.312738/2015-01 AUTORIZ/MS: 3.06384.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA BOA ESPERANÇA Nº 1918
BAIRRO: FUNDO CANOAS CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 83.157.032/0001-22
PROCESSO: 25351.323950/2015-22 AUTORIZ/MS: 3.06394.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MIX CARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
EPP
ENDEREÇO: RUA SUME, 165
BAIRRO: CUMBICA CEP: 07224030 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 17.830.682/0001-62
PROCESSO: 25351.325761/2015-59 AUTORIZ/MS: 3.06398.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: espumax industria quimica ltda me
ENDEREÇO: RUA ALEIXO SCHULGA,1079 B
BAIRRO: CENTRO INDUSTRIAL MAUA CEP: 83413550 - CO-
LOMBO/PR
CNPJ: 11.206.801/0001-24
PROCESSO: 25351.330809/2015-69 AUTORIZ/MS: 3.06402.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
Total de Empresas : 34

RESOLUÇÃO - RE No- 1.673, DE 5 DE JUNHO DE 2015

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 26 de
julho de 2013, da Presidenta da República, publicado no DOU de 29
de julho de 2013, e a Portaria nº 504, de 27 de abril de 2015, tendo
em vista o disposto em seu inciso I, § 1º, do art. 6º e no inciso I do
art. 36 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do
anexo I da Portaria n.º 650, de 29 de maio de 2014, publicada no
DOU de 02 de junho de 2014, resolve:
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Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Me-
dicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta
Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PARQUE II, Nº 240
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58082030 - JOÃO PES-
SOA/PB
CNPJ: 08.966.925/0001-01
PROCESSO: 25351.663401/2010-13 AUTORIZ/MS: 1.22694.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: A. GARCIA DA SILVA COMÉRCIO EPP
ENDEREÇO: TRAVESSA WE 75 Nº 532 - CIDADE NOVA VI
BAIRRO: COQUEIRO CEP: 67140160 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 02.295.257/0001-43
PROCESSO: 25351.008844/2011-28 AUTORIZ/MS: 1.22765.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: CRISTAL MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MUTIRÃO, Nº 2199 - QL 26 L11
BAIRRO: MARISTA CEP: 74150340 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 09.567.130/0001-85
PROCESSO: 25351.786091/2008-29 AUTORIZ/MS: 1.22205.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: PROFARMA SPECIALTY S.A
ENDEREÇO: Rua Um Nº239 Quadra 02 Lote 10
BAIRRO: Civit I CEP: 29168020 - SERRA/ES
CNPJ: 81.887.838/0007-36
PROCESSO: 25351.422588/2012-53 AUTORIZ/MS: 1.23165.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rua 92 nº 116, Qd F14 L20
BAIRRO: Setor Sul CEP: 74083200 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PROCESSO: 25351.255053/2013-94 AUTORIZ/MS: 1.23483.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE N° 4.673, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro
de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do
art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de
junho de 2014 e suas alterações, e

considerando o art. 50 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de
1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do
anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: ALL DENTS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
ME
ENDEREÇO: Rua Pirajuí, 207
BAIRRO: Baeta Neves CEP: 09760210 - SÃO BERNARDO DO
CAMPO/SP
CNPJ: 12.424.359/0001-75
PROCESSO: 25351.711922/2014-00 AUTORIZ/MS: 1.12935.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: UM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS MARACATINS, 1435 1 ANDAR
SALA 104
BAIRRO: INDIANÁPOLIS CEP: 04532082 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 72.704.513/0001-94
PROCESSO: 25351.714804/2014-11 AUTORIZ/MS: 1.12956.2
AT I V I D A D E / C L A S S E

ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: C M S INSTRUMENTOS ANALíTICOS LTDA
ENDEREÇO: R WILLIAN NEUMANN, nº 1134
BAIRRO: VILA JOSE KALIL AUN CEP: 13150000 - COSMÓ-
POLIS/SP
CNPJ: 02.493.897/0001-68
PROCESSO: 25351.712851/2014-12 AUTORIZ/MS: 1.12962.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: ALAMEDA CAMPINAS, Nº 579, 3º - 12º ANDAR
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01404000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 62.695.036/0001-94
PROCESSO: 25351.644904/2014-13 AUTORIZ/MS: 1.12952.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: DDG 2003 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITA-
LAR LTDA
ENDEREÇO: RUA IRINEU DE BRITO, 110 - FRENTE
BAIRRO: MAGALHÃES BASTOS CEP: 21710480 - RIO DE JA-
NEIRO/RJ
CNPJ: 05.433.252/0001-28
PROCESSO: 25351.714620/2014-13 AUTORIZ/MS: 1.12954.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DENTAL SORRISO LTDA
ENDEREÇO: AV ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1653
BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51111030 - RECIFE/PE
CNPJ: 06.313.389/0001-01
PROCESSO: 25351.716076/2014-14 AUTORIZ/MS: 1.12951.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
LT D A
ENDEREÇO: AV. MUNIZ FALCÃO Nº 1030
BAIRRO: BARRO DURO CEP: 57045000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 11.202.564/0001-23
PROCESSO: 25351.712035/2014-19 AUTORIZ/MS: 1.12977.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ANTONIO CAETANO SIMAO JUNIOR EPP
ENDEREÇO: RUA MANAUS, 07
BAIRRO: CIDADE VERDE CEP: 78028730 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 13.961.565/0001-87
PROCESSO: 25351.671548/2014-21 AUTORIZ/MS: 1.12936.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: etica distribuidora ltda epp
ENDEREÇO: rua e n 67 conj. henrique equelman
BAIRRO: antares CEP: 57062971 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 97.543.307/0001-70
PROCESSO: 25351.711910/2014-23 AUTORIZ/MS: 1.12926.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: FERREIRA & FERREIRA TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: AV. DURVAL DE GOES MONTEIRO, 9217
BAIRRO: TABULEIRO CEP: 57060000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 06.112.736/0001-38
PROCESSO: 25351.716095/2014-29 AUTORIZ/MS: 1.12949.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMEN-
TO
EMPRESA: Login Transportes de Cargas LTDA
ENDEREÇO: Rua Ambrosio Molina. 1090 predio D
BAIRRO: Eugenio de Mello CEP: 12247000 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS/SP
CNPJ: 17.866.421/0001-00
PROCESSO: 25351.646416/2014-39 AUTORIZ/MS: 1.12961.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMEN-
TO
EMPRESA: NEOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LT D A
ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS N° 275, MÓDULO
106
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 90200290 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.678.683/0001-91
PROCESSO: 25351.641529/2014-46 AUTORIZ/MS: 1.12988.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: QUICK LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO: RUA COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ, N°
206
BAIRRO: OLARIA CEP: 21021020 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 03.176.032/0001-30
PROCESSO: 25351.716123/2014-52 AUTORIZ/MS: 1.12982.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: INSUMO/MEDICAMENTO
EMPRESA: TRANSBELO LOGÍSTICA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 116, N° 261
BAIRRO: JARDIM PRESIDENTE CEP: 75908520 - RIO VER-
DE/GO
CNPJ: 01.441.303/0001-02
PROCESSO: 25351.714890/2014-65 AUTORIZ/MS: 1.12970.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: AMERILOG TRANSPORTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua do Metalúrgico nº 525
BAIRRO: Jardim Werner Plaas CEP: 13478720 - AMERICANA/SP
CNPJ: 20.829.212/0001-93
PROCESSO: 25351.709260/2014-69 AUTORIZ/MS: 1.12943.7
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMEN-
TO
EMPRESA: NORHAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA 17, QUADRA 132, LOTE 01
BAIRRO: SETOR CAMPINAS CEP: 74525040 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 37.883.519/0001-75
PROCESSO: 25351.712432/2014-70 AUTORIZ/MS: 1.12980.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: L C ENCOMENDAS E CARGAS ITUMBIARA LTDA
- ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEI-
DA NEVES Nº 151
BAIRRO: SETOR RODOVIARIO CEP: 75516060 - ITUMBIA-
RA/GO
CNPJ: 14.665.773/0001-00
PROCESSO: 25351.715729/2014-77 AUTORIZ/MS: 1.12979.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: JARDIM MÉDICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES, 764
BAIRRO: CENTRO CEP: 86910000 - MARUMBI/PR
CNPJ: 08.588.015/0001-24
PROCESSO: 25351.712639/2014-82 AUTORIZ/MS: 1.12958.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: FENIX HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: praca policarpo ferreira dos anjos 01
BAIRRO: CEP: - RIBEIRÃO DO LARGO/BA
CNPJ: 40.468.621/0001-19
PROCESSO: 25351.721455/2014-83 AUTORIZ/MS: 1.13011.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: colomed medicamentos e aparelhos médico-hospitalares
ltda.me
ENDEREÇO: avenida capitão pedro fernandes, 2231
BAIRRO: coloninha CEP: 88900000 - ARARANGUÁ/SC
CNPJ: 11.225.710/0001-36
PROCESSO: 25351.717184/2014-90 AUTORIZ/MS: 1.12972.7
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: W NET LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LINO DE MORAES LEME, Nº
287
BAIRRO: JARDIM AEROPORTO CEP: 04360000 - SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ: 07.176.842/0001-48
PROCESSO: 25351.723352/2014-96 AUTORIZ/MS: 1.12986.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE N° 4.674, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro
de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do
art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de
junho de 2014 e suas alterações, e

considerando o art. 50 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de
1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do
anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS
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ANEXO

EMPRESA: ALAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA GUILHERME MARCONI, N° 208 - Q 136 LT 16
BAIRRO: SERRINHA CEP: 74835140 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 08.432.701/0001-01
PROCESSO: 25351.056993/2007-08 AUTORIZ/MS: 1.06954.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: JOSE A M SOARES
ENDEREÇO: AV DR. ALMIR SOARES, N° 151
BAIRRO: VILA FILUCA CEP: 65200000 - PINHEIRO/MA
CNPJ: 02.537.040/0001-00
PROCESSO: 25351.596983/2014-09 AUTORIZ/MS: 1.12308.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rua 92 nº 116, Qd F14 L20
BAIRRO: Setor Sul CEP: 74083200 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PROCESSO: 25351.253366/2013-12 AUTORIZ/MS: 1.09606.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: DENTAL FROELICH
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 163,
SALAS 17/18/19
BAIRRO: CENTRO CEP: 09911130 - DIADEMA/SP
CNPJ: 05.301.651/0001-35
PROCESSO: 25351.316135/2011-13 AUTORIZ/MS: 1.08891.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: PICORELLI S/A TRANSPORTES
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 8683
BAIRRO: PENHA CEP: 21012351 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 21.570.775/0001-72
PROCESSO: 25351.545525/2012-20 AUTORIZ/MS: 1.09419.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMPRESA: RAUTA E CABRAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO DUQUE ESTRADA, N° 75
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 44053022 - FEIRA DE SANTANA/BA
CNPJ: 12.000.383/0001-87
PROCESSO: 25351.416661/2014-76 AUTORIZ/MS: 1.11755.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: GENIAL TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA JALTON LAFFITTE CORDEIRO, 197
BAIRRO: BONECA DO IGUAÇU CEP: 83040332 - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 74.046.574/0001-37
PROCESSO: 25023.028366/2010-82 AUTORIZ/MS: 1.08461.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
EMPRESA: INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A
- IQUEGO
ENDEREÇO: AVENIDA ANHANGUERA, N° 9827
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 74450010 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.541.283/0001-41
PROCESSO: 25991.009986/77 AUTORIZ/MS: 1.00884.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
FABRICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 4.675, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro
de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do
art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de
junho de 2014 e suas alterações, e

considerando o art. 50 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de
1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização de
Funcionamento para Empresas de Medicamentos e de Insumos Far-
macêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. MATO GROSSO, 108
BAIRRO: CEP: - JUÍNA/MT
CNPJ: 19.391.064/0001-99
PROCESSO: 25351.716106/2014-02
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente
que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e
classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente
conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
EMPRESA: GENIAL TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA JALTON LAFFITTE CORDEIRO, 197
BAIRRO: BONECA DO IGUAÇU CEP: 83040332 - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 74.046.574/0001-37
PROCESSO: 25351.703426/2014-71
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada,
nº 1.08461-2, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº
76/2008 e Lei 9782/99.

RESOLUÇÃO - RE N° 4.676, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro
de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do
art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de
junho de 2014 e suas alterações, e

considerando o art. 50 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de
1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização
Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos,
constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: UNIHEALTH LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 KM 10 Nº 3651
BAIRRO: URIBOCA CEP: 67200000 - MARITUBA/PA
CNPJ: 07.312.223/0002-14
PROCESSO: 25351.704478/2014-16
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção, licença sanitária ou do-
cumento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para exe-
cutar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle
especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, con-
forme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.
EMPRESA: Rapidão cometa logística e transporte s/a
ENDEREÇO: Rua Sagitário 410
BAIRRO: distr. ind. riacho das pedras CEP: 32242221 - CONTA-
GEM/MG
CNPJ: 10.970.887/0006-09
PROCESSO: 25351.721450/2014-48
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O relatório de inspeção não atesta a capacidade da empresa para
executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle
especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, con-
forme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE N° 4.677, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro
de 2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do
art. 6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Portaria nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de
junho de 2014 e suas alterações,

considerando o art. 50 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de
1976, bem como o inciso VII, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a atividade/classe da Autorização
de Funcionamento das Empresas de Cosméticos, constantes do anexo
desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DA LAGOINHA, 501 BLOCO 3
BAIRRO: LAGOA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAU-
L I S TA / S P
CNPJ: 17.625.216/0001-45
PROCESSO: 25351.193282/2013-12 AUTORIZ/MS: 2.06840.7
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EMPRESA: BIOTEST FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ RAMOS GUIMARÃES, Nº 49 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 12955000 - BOM JESUS DOS PER-
DÕES/SP
CNPJ: 33.348.731/0001-81
PROCESSO: 250000026378 AUTORIZ/MS: 2.00455.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

RESOLUÇÃO - RE Nº 4.685, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014

O Superintendente de Inspeção Sanitária, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
inciso X do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, inciso I do art. 1º da Portaria nº 1.666,
de 10 de outubro de 2014, inciso I, § 1º do art. 6º e pelo art. 108 da Portaria nº 650, de 29 de maio de
2014, e suas alterações;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Arma-
zenagem preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de
Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

ANEXO

Empresa: Della Medicamentos Ltda. CNPJ: 18.210.550/0001-09
Endereço: Rua Otto Benack
N.º 691. Bairro: Bom Retiro CEP: 89222-550
Município: Joinville UF: SC
Autorização de Funcionamento n.º: 1.09767-7
Autorização Especial n.º: 1.23504-4
Expediente nº: 0660053/14-1

Certificado de B oas Práticas de Armazenagem e Distribuição:
Medicamentos.

Empresa: Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hos-
pitalares Ltda.

CNPJ: 00.085.822/0001-12

Endereço: Estrada da Pedra
N.º 5100 Bairro: Guaratiba CEP: 23030-380
Município: Rio de Janeiro UF: RJ
Autorização de Funcionamento n.º: 1.05544-1
Autorização Especial n.º: 1.21222-7
Expediente nº: 0273426/14-5 e 880166/09-5

Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição:
Medicamentos.

Empresa: R.O. Carvalho do Nascimento CNPJ: 05.577.401/0001-22
Endereço: Rua Magalhães Filho
N.º 720 Norte Bairro: Centro CEP: 64000-128
Município: Teresina UF: PI
Autorização de Funcionamento n.º: 1.06229-0
Autorização Especial n.º: 1.21679-7
Expediente nº: 141095/09-4

Certificado de B oas Práticas de Armazenagem e Distribuição:
Medicamentos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Senhora Chefe,
Solicito a análise técnica da documentação complementar

apresentada pela Empresa Indústria Química do Estado de
Goiás, com referência ao item 01, evento 0709941.

Informo, que a sessão encontra-se em andamento.
Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/05/2020, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709955 e o código CRC FC6A9612.

0003931-09.2020.6.02.8000 0709955v1
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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.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta apresentada pelo licitante

IQUEGO - Indústria Química do Estado de Goiás (0709941),
para o item 1, tecemos as seguintes considerações:

 
1. Exigimos no Edital que o produto tenha

validade mínima de 18 meses a partir da data de
entrega. 

1.1 O licitante nos informa que o item ofertado
está autorizado pela ANVISA sob a RDC nº 350/2020, de
19/03/2020.

1.2 O licitante nos informa que o item ofertado tem
validade de 24 meses.

 
Pelo exposto, esta unidade entende que o licitante

apresenta informações contraditórias quanto ao produto
ofertado, pois se o mesmo está autorizado a fabricá-lo pela
Resolução Anvisa 350/2020, o produto fabricado  não poderá
ter prazo de validade superior a 180 dias (parágrafo único,
art. 8º) conforme declarado pelo licitante. Existe uma
incongruência nas informações dadas.

 
2. ADEMAIS, o licitante chama a atenção para a

seguinte informação contida na proposta:
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2.1 "ATENÇÃO: Proposta sujeita a alteração de
acordo com disponibilidade do estoque."

 
Esta unidade entende que, além de prestar

informações incongruentes com a RDC 350/2020, quanto à
validade do produto, a proposta apresenta ainda medidas
ALTERNATIVAS quando diz que está sujeita a alteração de
acordo com a disponibilidade do estoque, do que se conclui
que a mesma NÃO ATENDE às especificações do Edital.

Atenciosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/05/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710011 e o código CRC F2D55BB5.

0003931-09.2020.6.02.8000 0710011v1

Despacho SEALMOX 0710011         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 151



  HR7 EMPREENDIMENTOS

Rua Itumbiara, sn, quadra 153, lote 01/22, Bairro: Cidade Jardim 

Email: hr7solucoes

 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoa

Pregão n° 232020 (SRP) 

 

Sr. Pregoeiro,  
Após o exame dos documentos do Edital/Termo de referencia referente o certame 
citado acima, esta empresa se propõe a fornecer o MATERIAL abaixo descrito, de 
acordo com as especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA do edital: 
 

PROPOSTA COMERCIAL
 

Item Descrição  

01  

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, 
concentração mínima 70% INPM, 70% 
GL neutro, transparente. Produto em 
frascos de 500 ML, indicando registro do 
item no Ministério da Saúde e número 
de telefone para atendimento ao 
consumidor (SAC). Acondicionamento 
obrigatório em caixas de papelão, 
contendo identificação do fabricante. 
Validade mínima de 18 meses a partir da 
data de entrega. 
Álcool etílico, tipo: hidratado, teor 
alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: 3
 

DADOS DO PROPONENTE:
 
RAZÃO SOCIAL: FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES
 

CNPJ: 36.616.570/0001

municipal: 5063256
ENDEREÇO: Rua Itumbiara, Qd. 153 Lt. 01/22
74.413-120. GOIÂNIA-GO 
TELEFONE: (62) 9 8275
 
       Dados Bancários para Pagamento:

HR7 EMPREENDIMENTOS 
CNPJ:36.616.570/0001-58 

Rua Itumbiara, sn, quadra 153, lote 01/22, Bairro: Cidade Jardim – Goiânia- Goiás, CEP: 74.413

hr7solucoes@gmail.com / telefone: (62) 9 8275-3654 

Proposta de Preços  

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Após o exame dos documentos do Edital/Termo de referencia referente o certame 
citado acima, esta empresa se propõe a fornecer o MATERIAL abaixo descrito, de 

com as especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA do edital: 

PROPOSTA COMERCIAL 

Qtd MARCA / MODELO PREÇO 
UNITÁRIO 

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, 
concentração mínima 70% INPM, 70% 

nte. Produto em 
, indicando registro do 

item no Ministério da Saúde e número 
de telefone para atendimento ao 
consumidor (SAC). Acondicionamento 
obrigatório em caixas de papelão, 
contendo identificação do fabricante. 

e mínima de 18 meses a partir da 

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor 
alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: gel 

10500 
NATUFLORES/FRASCO 

500ML 
R$ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  R$ 55.020,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E 
VINTE REAIS) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias conforme previsto no Termo de Referência.

 

DADOS DO PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 

36.616.570/0001-58Inscrição estadual: 10.791.946-0, 
5063256 

Rua Itumbiara, Qd. 153 Lt. 01/22. CIDADE JARDIM. CEP: 
GO  

8275-3654 

Dados Bancários para Pagamento: 

 

Goiás, CEP: 74.413-120 / 

Após o exame dos documentos do Edital/Termo de referencia referente o certame 
citado acima, esta empresa se propõe a fornecer o MATERIAL abaixo descrito, de 

com as especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA do edital:  

PREÇO 
UNITÁRIO  

PREÇO TOTAL 

R$ 5,2400 R$ 55.020,00 

55.020,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E 

conforme previsto no Termo de Referência. 

, Inscrição 

. CIDADE JARDIM. CEP: 
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      -Banco INTER (077) - Agência: 0001 -9  Conta Corrente: 5503937-5 
1 - Declaramos que as especificações técnicas dos produtos ofertados 

atendem rigorosamente as exigências de entrega constantes no edital e seus 
anexos.  

 

2 - Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis.  
3 - Os preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação/cotação.  

 

Goiânia, 28 de maio de 2020.  
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 
CPF: 048.657.441-50 

Rg: 5857849GO 
Poprietária 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
Senhora Chefe,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Flávia Milena Oliveira Marques, com referência ao item
01, evento 0712197.

Informo, que a sessão encontra-se em andamento.
Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/05/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712201 e o código CRC D94D4479.

0003931-09.2020.6.02.8000 0712201v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta apresentada pelo licitante FLAVIA

MILENA OLIVEIRA MARQUES, CNPJ:36.616.570/0001-58, para o
item 1 (0712197), tecemos as seguintes considerações:

 
1. Inicialmente, necessário observar que o licitante

copiou na íntegra as especificações constantes do Edital, quando se 
refere à descrição do item 01. Acrescentando, nas últimas duas
linhas da descrição do item: 

Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),
apresentação: gel

 
Da análise: Nada obsta que o licitante copie as

especificações constantes do Edital porém, esta unidade entende que
o licitante não se manifestou claramente quanto ao ºINPM exigido no
Edital. É IMPORTANTE QUE A PROPOSTA SEJA PRECISA NA
DESCRIÇÃO DO ITEM. O licitante não deverá usar em sua proposta
palavras como MÍNIMO OU MÁXIMO. O produto a ser ofertado deve
ter uma única composição a ser descrita, que não deixe dúvidas para
quem está analisando. Por exemplo: O produto é álcool etílico 70%
INPM, 70% ºGL, gel, 500ml... E não, o produto é álcool etílico
"mínimo" 70% INPM, 70% ºGL, gel, 500ml..., porque isso pode
implicar em várias outras composições implícitas na frase.

Faz-se, necessário, portanto, um complemento da
especificação do item na proposta apresentada, que vincule
claramente o produto ofertado ao seu ºINPM, de forma objetiva.
Devendo constar na proposta a especificação exata do produto,
p.e.,  álcool etílico em gel 70% º INPM ou 70% (p/p), e ainda
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70% GL e retirada as palavras "mínimo" que lá constem para
a descrição do item, que só poderá ser usada neste caso,
para a validade do item no ato da entrega.

 
 
2. Consta na especificação exigida para o item que

o produto tenha registro no Ministério da Saúde. 
 
Da análise: O licitante não apresentou o registro do item

no ministério da saúde. Faz-se necessário complementar a proposta
com as documentações exigidas (licenças) para a fabricação do
produto ofertado, pelo seu fabricante.

 
Para melhor analisar a proposta solicitamos, ainda, que

nos sejam enviados dados do fabricante e procedência do produto, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, ou fotos frente e verso do frasco do produto
ofertado, com todas as especificações e composições legíveis, uma
vez que não conseguimos encontrar na internet o álcool em gel da
marca ofertada.

 
Atenciosamente.
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/05/2020, às 23:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712594 e o código CRC 7C28C187.

0003931-09.2020.6.02.8000 0712594v1
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CCCCPP -- CCoorrrreeaa CCoomméérrcciioo ddee PPrroodduuttooss PP// EEssccrriittóórriioo  EEiirreellii -- MMee 
SRIA QI 7 CL LT 11/17 BLOCO B SALA 103– Edifício Center Sete – GUARÁ I – Brasília-DF – CEP: 71.-mail: 

correacomerciodeprodutos@gmail.com 

 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL. 
PROCESSO Nº: 0003931-09.2020.6.02.8000. 
Pregão Eletrônico n° 23/2020 – UASG Nº 70011 – SRP. 
Abertura da sessão pública dia 19/05/2020 ás 14:00 horas. 
Empresa optante pelo SIMPLES?  Sim. 

PROPOSTA 
 

Item                             Especificação                               Marca          Unid        Quant.       Valor unit.          Valor total 

01  
           

ÁLCOOL   etílico   hidratado,   em   GEL, 
concentração  mínima  70%  INPM,  70% 
GL   neutro,   transparente.   Produto   em 
frascos  de 500gr, indicando registro do 
item  no  Ministério  da  Saúde  e  número 
de     telefone     para     atendimento     ao 
consumidor   (SAC).   Acondicionamento 
obrigatório    em    caixas    de    papelão, 
contendo identificação do fabricante. 

 

Validade de 18 meses a partir da data de 
entrega. 

 

 

ITAJA        Frasco       10.500     R$ 6,26             R$ 65.730,00

 

 

• Valor total da proposta: R$ 65.730,00 (Sessenta e cinco mil e setecentos e trinta reais). 

 
• Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 

 
• Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá 

ser encaminhada por e – mail. 

 

• Local de entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro 

Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às 

sextas–feiras. 
 

• Declaramos, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem 

parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, 

seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos 

em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

 
Dados para assinatura do Contrato: 

 

Nome do Signatário: Anne Carolline Rêgo Silva. 
Cargo: Sócia Proprietária. 
Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio): 
CPF: 031.611.721-83. 
Naturalidade: Brasileira. 
Domicílio: SHVP RUA 04 ENTRADA D CHACARA 191/192 CASA 105, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES 
Brasília-DF. CEP: 72.005-670. 

 

 
Dados Bancários: Código do Banco: 070 - Nome do Banco: BRB - Agência nº: 054 - Número da Conta Corrente: 

024.279-9 

 
Brasília, 02 de junho de 2020. 

 

CCCCPP -- CCoorrrreeaa CCoomméérrcciioo ddee PPrroodduuttooss PP// EEssccrriittóórriioo  EEiirreellii -- MMee 
Anne Carolline Rego Silva  - CPF: 031.611.721-83 / RG:  3.846.699 

Sócia Gerente

CORREA COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA ESCRITORIO 
EIREL:33935894000160

Assinado de forma digital por CORREA COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIREL:33935894000160 
DN: c=BR, st=DF, l=BRASILIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR 
SEMPRE, ou=15590921000129, cn=CORREA COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIREL:33935894000160 
Dados: 2020.06.02 15:49:27 -03'00'

Proposta ITEM 01 - EMPRESA CORREA COMÉRCIO (0714590)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 157



CCCCPP -- CCoorrrreeaa CCoomméérrcciioo ddee PPrroodduuttooss PP// EEssccrriittóórriioo  EEiirreellii -- MMee 
SRIA QI 7 CL LT 11/17 BLOCO B SALA 103– Edifício Center Sete – GUARÁ I – Brasília-DF – CEP: 71.-mail: 

correacomerciodeprodutos@gmail.com 

 

 

Proposta ITEM 01 - EMPRESA CORREA COMÉRCIO (0714590)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 158



 

 
 

 
JALLES MACHADO S/A 
Rodovia GO-080 Km 75,1 – Faz. São Pedro – Zona Rural 
Fone: +55(62) 3389-9075 – Fax: +55(62) 3353-9099 
CEP 76380-000 – Goianésia – GO 
E-mail: ivan.zanatta@jallesmachado.com 

Sistema Certificado 

FSSC 22000 
Segurança do Alimento 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO ACABADO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Descrição Comercial: ALLGEL ANTI-SEPTICO 70º INPM 12X500GR 

Código:    2008 

Nome do Produto: Anti-Séptico para as mãos – ALLGEL 70º INPM – 500g 

CATEGORIA:   Higiene instantânea 

REGISTRO N°:   REG. M.S N°: 2347500020015 

 

DIZERES LEGAIS 

 

1 - PAINEL PRINCIPAL 

GEL 

 

ELIMINA ATÉ 99,99% DE GERMES 

ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS 
ALLGEL 

CONTEÚDO 500g  

HIGIENE INSTANTÂNEA 

Com Glicerina e Vitamina E 
Econômico e Seguro 

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. 

 

NÃO INGERIR. Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. 
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JALLES MACHADO S/A 
Rodovia GO-080 Km 75,1 – Faz. São Pedro – Zona Rural 
Fone: +55(62) 3389-9075 – Fax: +55(62) 3353-9099 
CEP 76380-000 – Goianésia – GO 
E-mail: ivan.zanatta@jallesmachado.com 

Sistema Certificado 

FSSC 22000 
Segurança do Alimento 

 

2 - PAINEL SECUNDÁRIO 

COMPOSIÇÃO: Triclosan, Vehide, Glycereth-7 Triacetate, Alcohol 70º INPM, Aminomethyl 

Propanol, Aloe Vera Extract, Carbomer. 

FINALIDADE: Anti-Séptico para higienização das mãos, Indicado também para uso em 

consultórios, cabines de estética e para uso em ambiente escolar. Não utilizar em áreas críticas 

de hospitais (sala cirúrgica). 

MODO DE USAR: Aplicar o produto sobre as mãos massageando-as suavemente por alguns 

segundos, inclusive no dorso. O uso deste produto não substitui o sabonete e a lavagem das 

mãos com água e sabão. 

Precauções: PERIGO! PRODUTO INFLAMÁVEL! Manter o produto longe de fonte de calor ou 

chama. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água. Manter afastado do fogo e 

do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo. Manter o produto na sua embalagem 

original. Armazenar em local fresco, seco e arejado. Não armazenar junto a alimento. Conserve 

fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave com 

bastante água, persistindo irritação procure um médico. Em caso de queimadura, lavar a área 

com água corrente. Em caso de ingestão, não provocar o vômito e consultar imediatamente o 

Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Esta embalagem não deverá ser 

reutilizada mesmo vazia. Manter a embalagem bem fechada após o seu uso. 

USAR APENAS PARA FINALIDADE INDICADA. 

ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI O SABONETE E A LAVAGEM COM ÁGUA. 

USAR APENAS PARA FINALIDADE INDICADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo FICHA TÉCNICA PRODUTO - ITEM 01 - EMPRESA CORREA (0714591)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 160



 

 
 

 
JALLES MACHADO S/A 
Rodovia GO-080 Km 75,1 – Faz. São Pedro – Zona Rural 
Fone: +55(62) 3389-9075 – Fax: +55(62) 3353-9099 
CEP 76380-000 – Goianésia – GO 
E-mail: ivan.zanatta@jallesmachado.com 

Sistema Certificado 

FSSC 22000 
Segurança do Alimento 

 

Fabricado e envasado por:  

 
JALLES MACHADO S/A 

Rod. GO-080, Km 75,1 - Zona Rural - Caixa Postal 04 - CEP.: 76.388-899 

Goianésia – GO - Fone/Fax: (62) 3389-9000 - CNPJ: 02.635.522/0001-95 

Aut. M. S.: 2.03475-8  –  Reg. M.S Nº2347500020015 – Ind. Brasileira 

www.jallesmachado.com – e-mail: saneantes@jallesmachado.com 

Engenheiro Químico Responsável: Ivan César Zanatta 

CRQ. 123 00073 – 12ª Região – GO 

Validade: 3 anos da data de fabricação impressa na embalagem. 
 

                                                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo FICHA TÉCNICA PRODUTO - ITEM 01 - EMPRESA CORREA (0714591)         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 161



 

 
 

 
JALLES MACHADO S/A 
Rodovia GO-080 Km 75,1 – Faz. São Pedro – Zona Rural 
Fone: +55(62) 3389-9075 – Fax: +55(62) 3353-9099 
CEP 76380-000 – Goianésia – GO 
E-mail: ivan.zanatta@jallesmachado.com 

Sistema Certificado 

FSSC 22000 
Segurança do Alimento 

DADOS TÉCNICOS 

 

 

Ensaio U.M. Parâmetros 

Odor - Característico 

Aspecto Visual - Gel 

Viscosidade CP 5000 a 7000 

Graduação ° INPM 68,00 a 72,00 

pH produto puro - 6,0 – 8,5 

Densidade g/mL  - 

Volume médio mL >  1000 

 

CARACTÉRISTICAS DIMENSIONAIS 

 

 

DIMENSÕES  

Descrição Produto Caixas 

Peso Líquido  0,501 Kg 6,012 kg 

Peso Bruto  0,539 Kg 6,625 kg 

Largura 52 mm 254 mm 

Altura 223 mm 233 mm 

Comprimento 79 mm 235 mm 

PALLETIZAÇÃO 

CX/LASTRO LATRO/PALLET CXS/PALLETS 

20 7 100 

 

 

 

 

Lindomar Batista de Paula       Ivan Cézar Zanatta 

 Coordenador de Produção      Responsável Técnico 

    Técnico em Química       Engenheiro Químico 

CRQ 12400630 – 12ª Região         CRQ 12300073 – 12ª Região 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
Senhora Chefe,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Correa Comércio de Produtos para Escritório Eireli, com
referência ao item 01, eventos 0714590 e 0714591.

Informo, que a sessão encontra-se em andamento.
Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/06/2020, 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
0714593 e o código CRC 103E32EB.

0003931-09.2020.6.02.8000 0714593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta realizada para o item 01,

docs Sei! 0714590 e 0714591, pelo licitante CCP - Correa
Comércio de Produtos P/ Escritório Eireli - Me,
CNPJ:339.358.940.001-60 esta unidade entende que a mesma
ATENDE às exigências do Edital.

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/06/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714690 e o código CRC 5687EDD9.

0003931-09.2020.6.02.8000 0714690v1

Despacho SEALMOX 0714690         SEI 0003931-09.2020.6.02.8000 / pg. 164



05/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=846092&ipgCod=23279025&reCod=456417&Tipo=I 1/1

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
A empresa vem impetrar essa intenção de recurso pelo fato do produto aceito e habilitado no item 1 possuir
ANVISA VENCIDO/INATIVO. Assim, não sendo possível sua aceitação no referido pregão.

 Fechar
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05/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=846092&ipgCod=23279025&reCod=456417&Tipo=R 1/2

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
À ILUSTRE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020
A EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
36.193.120/0001-08, situada na Rua São Lourenço da Mata, Bairro Novo, Ilha de Itamaracá, Pernambuco, CEP nº
53.900-000, representada, neste ato, por seu sócio-gerente, José Humberto da Silva Júnior, vem,
tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/02, interpor
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em face da decisão do Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico 23/2020 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, que declarou como vencedora a Empresa Licitante CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ESCRITORIO EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.935.894/0001-60, no tocante
ao Item 01 do Pregão Eletrônico nº 23/2020, pelos motivos de fato e de direito que, a seguir, passa a expor.
DOS FATOS
1 – O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS realizou procedimento licitatório, na modalidade pregão
eletrônico, visando a futura e eventual aquisição de materiais destinado ao enfrentamento da pandemia causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19)
2 – Encerrada a disputa, após a recusa de outras propostas por não atenderem ao exigido no termo de referência a
empresa CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI foi declarada vencedora do Item 01:
Item 01
ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL neutro, transparente. Produto em
frascos de 500 GR, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao
consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante.
Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
3 – Ocorre, no entanto, que a empresa arrematante, deixou de atender de forma material, por ação ou omissão,
ao que demanda o edital em seu TERMO DE REFERÊNCIA, pois APRESENTOU UM PRODUTO NO QUAL POSSUI O
REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA INVÁLIDO/VENCIDO. De modo que essa
informação é pública e de livre consulta no site da ANVISA, essa empresa transcreve aqui os link’s para consulta
dessa ilustre comissão.
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?cnpj=02635522000195
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/25351112740201018/?cnpj=02635522000195
4 – ASSIM, A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI NÃO PREENCHE REQUISITO
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E, PORTANTO, SUA PROPOSTA NÃO PODE SER ACEITA
PARA O ITEM 01 DO PREGÃO Nº 23/2020.
DO DIREITO
1 – A interposição deste recurso encontra, não somente apoio nos termos do ART. 12 do edital de Pregão Eletrônico
23/2020, como também na redação dos incisos XVIII a XXI, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02, norma vigente e
hierarquicamente superior, cuja aqui transcrevemos in litteris:
"XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor"
2 – A fim de que se possa aferir a necessidade do produto não está com o Registro Inválido, ou seja, vencido, para
sua aceitção, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão tomada pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL GEL
“Aduz que o produto a ser adquirido está submetido ao controle da agência e, por isso, o certame deve prever os
requisitos mencionados. A representante alerta que constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV,
da Lei 6.437/1977, “[...], armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...]produtos [...] de higiene [...],
saneantes [...] que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorização do órgão
sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente”.

2.1 - Nesse sentido, em observância ao edital do pregão eletrônico 23/2020, essa empresa não pode deixar de
citar a conformidade entre as exigências do edital com o Acórdão 2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto
o eminente relator, Ministro José Múcio Monteiro. declara, aqui subscrito, que as empresas participantes devem
comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em nosso ordenamento jurídico.

“9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela unidade instrutiva, que conclui assistir razão à
representante, propondo conhecer da presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição
Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar do edital do
Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes comprovem o cumprimento dos requisitos
previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a
garantir que o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários.”

2.2 - Ademais, a alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o vencimento do registro não
passa de mera formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido, que o disposto no INCISO XXXIV, ART. 10°
DA LEI Nº 6.437/1977 explana que o descumprimento dessas ditas “formalidade” é passivo de pena, como
subscrito.
XXXIV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias
relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob
vigilância sanitária: 
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pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa
3 - Ainda no âmbito da necessidade de que o produto apresentado na proposta que fora declarado vencedor
possua o registro válido na ANVISA-MS transcrevemos o trecho da decisão tomada no Pregão Presencial 030/2016,
realizado pela Prefeitura de Camaçari - BA.
Requer a recorrente
‘ d) Desclassificar a licitante MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP no Lote 04, por ter
apresentado amostra do produto cotado da marca "AZUL" com a notificação vencida junto a ANVISA/MS nº
2352.707186/2013-11;

DO JULGAMENTO 
Quanto ao requerimento de letra "d" verificou-se que procede o questionamento da recorrente. Diante do exposto,
o Pregoeiro irá rever os atos inerentes ao lote 04; 
3.1 – Deixamos aqui o link para que seja acessível a íntegra da decisão proferida em epígrafe no ponto 3 deste
recurso. Demonstrando, assim, precedentes já existentes e de decisão similar ao pedido.
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1008160208244881816.pdf 
4 – Uma vez que não preenchido pela A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI o
requisito contato no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 23/2020, deve-se declarar a sua desclassificação, a
fim de que os princípios básicos que regem o procedimento licitatório sejam respeitados, como aduz o art. 3º da
Lei nº 8.666/93, pelo que passamos a dispor:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
5 – Sendo confirmada a declaração de vencedora da A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ESCRITORIO EIRELI (que não atende às exigências editalícias), a Administração Pública faz refletir a insegurança
jurídica. 
6 – Importa à Empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA defender que a segurança jurídica é limite à
autotutela administrativa. Nesse sentido, a edição da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, tem
efeitos de extrema relevância porque, ao intérprete do Direito Público, implica o respeito ao texto constitucional. A
insegurança e o caos nas relações jurídicas e administrativas é o que se pretende evitar com o desenvolvimento de
conceitos como o da segurança jurídica, insculpido no art. 2º da Lei nº 9.784/99:
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
DO PEDIDO
Em razão de todo a elucubração, requer o conhecimento do presente Recurso Administrativo e que seja admitido
procedente para que a Administração Pública proceda à revisão de seu ato. Assim, DECLARE A INÉPCIA DA
PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA, DE MODO QUE SEJA DESCLASSIFICADA A EMPRESA CORREA COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI, declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 23/2020 para que o Item 01
retorne à fase de aceitação até que tenhamos uma empresa que atenda todos os requisitos referido no edital.
Outrossim, a empresa impetrante solicita que esse recurso seja remetido à autoridade superior para que possa ser
analisado, caso mantida a decisão por esse pregoeiro pela aceitabilidade e habilitação da empresa arrematante do
item 01 do referido Pregão Eletrônico.

HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado,
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento

da Unidade de V.Sª quanto aos aspectos técnicos apresentados
no RECURSO interposto pela Empresa HMGK Comércio e Serviços,
evento 0716612, informando se os mesmos são pertinentes, a fim de
subsidiar este subscritor na respectiva decisão.

CONTRARRAZÕES DE RECURSO: Não ocorreu.
Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/06/2020, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717049 e o código CRC 487E2517.

0003931-09.2020.6.02.8000 0717049v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

E-MAIL

 
 
Devolvo a pedido do pregoeiro.
 
Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/06/2020, às 14:53, 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
0717262 e o código CRC 1749D49F.

0003931-09.2020.6.02.8000 0717262v2
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Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa JALLES MACHADO S/A

Número do CNPJ da Empresa 02.635.522/0001-95 Autorização 2034758

Produto ALLGEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS - ÁLCOOL EM GEL

Categoria GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

Processo 25351.112740/2010-18

Publicação do Registro 03/05/2010

Vencimento do Registro 03/05/2020 Produto não Revalidado

Situação do Produto INATIVO

Nº Apresentação Registro Tonalidade

1
FRASCO PET - Primária
CAIXA DE PAPELAO - Secundária

234750002.001-
5

Não se aplica para essa
categoria

Petições

Expediente Data da
Publicação

Transação Assunto Situação

438875/10-5
4018152010 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de

Rotulagem de Produto Registrado
Anuído

0726914/12-
5

6866672012 239 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de
Acondicionamento para Produto Registrado

Não anuído

0726927/12-
7

7313712012 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de
Rotulagem de Produto Registrado

Distribuído para a
área responsável

0726935/12-
8

25/03/2013 5759652012 230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de
Fórmula de Produto Registrado - Nacional

Publicado
deferimento

2387671/16-
8

11/06/2018 26001072016 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de
Rotulagem de Produto Registrado

Publicado
indeferimento

0747967/20-
2

2124412020 289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de
Rotulagem de Produto Registrado

Em exigência
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1470717/20-

4

3798432020 258 - REG. COSMÉTICOS - Recurso
Administrativo de Registro

Distribuído para a
área responsável

Voltar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003931-09.2020.6.02.8000. PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. ATOS DO PREGOEIRO. RECURSO ADMINISTRATIVOS. APRESENTAÇÃO
RAZÕES DO PREGOEIRO. ENCAMINHAMENTO. AUTORIDADE SUPERIOR. DECISÃO DE MÉRITO.

RECORRENTE: EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.193.120/0001-08 (ITEM 01 - Álcool em
gel) 

RECORRIDO: EMPRESA CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI – CNPJ: 33.935.894/0001-
60 - DECLARADA VENCEDORA DO ITEM 01 (Álcool em gel).

RECURSO INTERPOSTO:

I - A licitante recorrente - EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.193.120/0001-08, vem
recorrer com os seguintes esclarecimentos: ...”Em face da decisão do Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico
23/2020 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, que declarou como vencedora a Empresa Licitante
CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 33.935.894/0001-60, no tocante ao Item 01 do Pregão Eletrônico nº 23/2020, pelos motivos de fato e de
direito que, a seguir, passa a expor. DOS FATOS 1 – O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS realizou
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, visando a futura e eventual aquisição de materiais
destinado ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 2 – Encerrada a disputa,
após a recusa de outras propostas por não atenderem ao exigido no termo de referência a empresa CORREA
COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI foi declarada vencedora do Item 01: Item 01 ÁLCOOL etílico
hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL neutro, transparente. Produto em frascos de 500
GR, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor
(SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima
de 18 meses a partir da data de entrega. 3 – Ocorre, no entanto, que a empresa arrematante, deixou de atender
de forma material, por ação ou omissão, ao que demanda o edital em seu TERMO DE REFERÊNCIA, pois
APRESENTOU UM PRODUTO NO QUAL POSSUI O REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INVÁLIDO/VENCIDO. De modo que essa informação é pública e de livre consulta no site da ANVISA, essa empresa
transcreve aqui os link’s para consulta dessa ilustre comissão.
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?cnpj=02635522000195
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/25351112740201018/?cnpj=02635522000195 4 –
ASSIM, A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI NÃO PREENCHE REQUISITO
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E, PORTANTO, SUA PROPOSTA NÃO PODE SER ACEITA
PARA O ITEM 01 DO PREGÃO Nº 23/2020. DO DIREITO 1 – A interposição deste recurso encontra, não somente
apoio nos termos do ART. 12 do edital de Pregão Eletrônico 23/2020, como também na redação dos incisos XVIII a
XXI, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02, norma vigente e hierarquicamente superior, cuja aqui transcrevemos in
litteris: "XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; XIX - o acolhimento
de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; XX - a falta de manifestação
imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor; XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor" 2 – A fim de que se possa aferir a necessidade do produto não está com o
Registro Inválido, ou seja, vencido, para sua aceitção, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão tomada
pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL GEL “Aduz que o produto a ser
adquirido está submetido ao controle da agência e, por isso, o certame deve prever os requisitos mencionados. A
representante alerta que constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1977, “[...],
armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...]produtos [...] de higiene [...], saneantes [...] que interessem
à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorização do órgão sanitário competente ou contrariando
o disposto na legislação sanitária pertinente”. 2.1 - Nesse sentido, em observância ao edital do pregão eletrônico
23/2020, essa empresa não pode deixar de citar a conformidade entre as exigências do edital com o Acórdão
2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto o eminente relator, Ministro José Múcio Monteiro. declara, aqui
subscrito, que as empresas participantes devem comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em nosso
ordenamento jurídico. “9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela unidade instrutiva, que conclui
assistir razão à representante, propondo conhecer da presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da
Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar do
edital do Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes comprovem o cumprimento dos
requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável,
de modo a garantir que o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários.” 2.2 - Ademais, a
alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o vencimento do registro não passa de mera
formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido, que o disposto no INCISO XXXIV, ART. 10° DA LEI Nº
6.437/1977 explana que o descumprimento dessas ditas “formalidade” é passivo de pena, como subscrito. XXXIV -
descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias
relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob
vigilância sanitária: pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de
funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou multa 3 - Ainda no âmbito da necessidade de que o
produto apresentado na proposta que fora declarado vencedor possua o registro válido na ANVISA-MS
transcrevemos o trecho da decisão tomada no Pregão Presencial 030/2016, realizado pela Prefeitura de Camaçari -
BA. Requer a recorrente ‘ d) Desclassificar a licitante MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP no
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Lote 04, por ter apresentado amostra do produto cotado da marca "AZUL" com a notificação vencida junto a
ANVISA/MS nº 2352.707186/2013-11; DO JULGAMENTO Quanto ao requerimento de letra "d" verificou-se que
procede o questionamento da recorrente. Diante do exposto, o Pregoeiro irá rever os atos inerentes ao lote 04; 3.1
– Deixamos aqui o link para que seja acessível a íntegra da decisão proferida em epígrafe no ponto 3 deste
recurso. Demonstrando, assim, precedentes já existentes e de decisão similar ao pedido.
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1008160208244881816.pdf 4 – Uma vez que não preenchido pela A
EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI o requisito contato no Termo de
Referência do Pregão Eletrônico 23/2020, deve-se declarar a sua desclassificação, a fim de que os princípios
básicos que regem o procedimento licitatório sejam respeitados, como aduz o art. 3º da Lei nº 8.666/93, pelo que
passamos a dispor: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 5 – Sendo
confirmada a declaração de vencedora da A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO
EIRELI (que não atende às exigências editalícias), a Administração Pública faz refletir a insegurança jurídica. 6 –
Importa à Empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA defender que a segurança jurídica é limite à autotutela
administrativa. Nesse sentido, a edição da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, tem efeitos de
extrema relevância porque, ao intérprete do Direito Público, implica o respeito ao texto constitucional. A
insegurança e o caos nas relações jurídicas e administrativas é o que se pretende evitar com o desenvolvimento de
conceitos como o da segurança jurídica, insculpido no art. 2º da Lei nº 9.784/99: Art. 2º A Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. DO PEDIDO Em razão de
todo a elucubração, requer o conhecimento do presente Recurso Administrativo e que seja admitido procedente
para que a Administração Pública proceda à revisão de seu ato. Assim, DECLARE A INÉPCIA DA PROPOSTA
DECLARADA VENCEDORA, DE MODO QUE SEJA DESCLASSIFICADA A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS
PARA ESCRITORIO EIRELI, declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 23/2020 para que o Item 01 retorne à
fase de aceitação até que tenhamos uma empresa que atenda todos os requisitos referido no edital. Outrossim, a
empresa impetrante solicita que esse recurso seja remetido à autoridade superior para que possa ser analisado,
caso mantida a decisão por esse pregoeiro pela aceitabilidade e habilitação da empresa arrematante do item 01 do
referido Pregão Eletrônico.”

II - A recorrida deixou de apresentar contrarrazões de recurso no prazo determinado no sistema, de acordo com a
legislação de regência do pregão eletrônico.

Passo a decidir.

Consultando o site: consulta.anvisa.gov.br, constatei que a marca do produto ofertado pela empresa habilitada, ou
seja, ITAJA, encontra-se com o vencimento do registro vencido e o mesmo não foi revalidado, apesar de constar na
proposta da empresa o registro como válido, sendo de conhecimento da empresa a situação presente. Na
diligência supramencionada foi constatado que a licitante não cumpria com os requisitos de habilitação à época da
abertura do certame, dia 19 de maio de 2020. Por conseguinte, é de fácil percepção que a certidão de registro da
ANVISA venceu no dia de 03 de maio de 2020, podendo a empresa ser punida em razão da declaração falsa, pois
deixou registrado que cumpria com os todos os requisitos de habilitação no momento do cadastro de sua proposta.

DA DECISÃO 

Com fundamentação no Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro 2019, CONHEÇO do Recurso Administrativo
interposto no processo licitatório referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2020 - TRE/AL e no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, RECONSIDERANDO A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CORREA
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, com relação ao item 01 (álcool em gel). 

Pelo exposto, considerando a decisão de reconsideração deste Pregoeiro, sendo de aquiescência de Vossa
Excelência, solicito autorização para reabertura de fase em Ata Complementar exclusivamente para o item 01,
ocasião na qual, registraremos a inabilitação da Empresa Correa Comércio de Produtos para Escritório Eireli, por
deixar de apresentar documento essencial à habilitação. 

Por fim, encaminho esta decisão ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS nos termos do Art. 13, IV c/c Art. 45, do Decreto n.º 10.24 de 20 de setembro
2019, publicando-a no ambiente COMPRASNET e Intranet deste Regional. 

RESPEITOSAMENTE 

PREGOEIRO TRE/AL

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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS.

 

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0003931-09.2020.6.02.8000. PREGÃO
ELETRÔNICO 23/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. ATOS DO
PREGOEIRO. RECURSO ADMINISTRATIVOS. APRESENTAÇÃO RAZÕES DO PREGOEIRO.
ENCAMINHAMENTO. AUTORIDADE SUPERIOR. DECISÃO DE MÉRITO.

 

RECORRENTE: EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:
36.193.120/0001-08 (ITEM 01 - Álcool em gel)

 

RECORRIDO: EMPRESA CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
– CNPJ: 33.935.894/0001-60 - DECLARADA VENCEDORA DO ITEM 01 (Álcool em gel).

 

RECURSO INTERPOSTO:

 

I - A licitante recorrente - EMPRESA HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:
36.193.120/0001-08, vem recorrer com os seguintes esclarecimentos: ...”Em face da
decisão do Pregoeiro no âmbito do Pregão Eletrônico 23/2020 do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, que declarou como vencedora a Empresa Licitante CORREA
COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.935.894/0001-60, no tocante ao Item 01 do Pregão
Eletrônico nº 23/2020, pelos motivos de fato e de direito que, a seguir, passa a expor.
DOS FATOS 1 – O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS realizou
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, visando a futura e eventual
aquisição de materiais destinado ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19) 2 – Encerrada a disputa, após a recusa de outras propostas
por não atenderem ao exigido no termo de referência a empresa CORREA COMERCIO
DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI foi declarada vencedora do Item 01: Item 01
ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL neutro,
transparente. Produto em frascos de 500 GR, indicando registro do item no Ministério
da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
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Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do
fabricante. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 3 – Ocorre, no
entanto, que a empresa arrematante, deixou de atender de forma material, por ação ou
omissão, ao que demanda o edital em seu TERMO DE REFERÊNCIA, pois APRESENTOU
UM PRODUTO NO QUAL POSSUI O REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA INVÁLIDO/VENCIDO. De modo que essa informação é pública e de livre
consulta no site da ANVISA, essa empresa transcreve aqui os link’s para consulta
dessa ilustre comissão. https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/q/?
cnpj=02635522000195
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/25351112740201018/?
cnpj=02635522000195 4 – ASSIM, A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS
PARA ESCRITORIO EIRELI NÃO PREENCHE REQUISITO ESTABELECIDO NO TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL E, PORTANTO, SUA PROPOSTA NÃO PODE SER ACEITA PARA
O ITEM 01 DO PREGÃO Nº 23/2020. DO DIREITO 1 – A interposição deste recurso
encontra, não somente apoio nos termos do ART. 12 do edital de Pregão Eletrônico
23/2020, como também na redação dos incisos XVIII a XXI, do Artigo 4º, da Lei
10.520/02, norma vigente e hierarquicamente superior, cuja aqui transcrevemos in
litteris: "XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos; XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento; XX - a falta de manifestação imediata e motivada do
licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor; XXI - decididos os recursos, a autoridade
competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor" 2 – A fim de
que se possa aferir a necessidade do produto não está com o Registro Inválido, ou
seja, vencido, para sua aceitção, apresentamos o Acórdão 2000/2016, em decisão
tomada pelo plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para aquisição de ÁLCOOL
GEL “Aduz que o produto a ser adquirido está submetido ao controle da agência e, por
isso, o certame deve prever os requisitos mencionados. A representante alerta que
constitui infração sanitária, de acordo com o art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1977, “[...],
armazenar, expedir, transportar, comprar, vender [...]produtos [...] de higiene [...],
saneantes [...] que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou
autorização do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação
sanitária pertinente”. 2.1 - Nesse sentido, em observância ao edital do pregão
eletrônico 23/2020, essa empresa não pode deixar de citar a conformidade entre as
exigências do edital com o Acórdão 2000/2016 - TCU. Contudo, ao proferir seu voto o
eminente relator, Ministro José Múcio Monteiro. declara, aqui subscrito, que as
empresas participantes devem comprovar o cumprimento dos requisitos previstos em
nosso ordenamento jurídico. “9. Sendo assim, concordo com a análise proferida pela
unidade instrutiva, que conclui assistir razão à representante, propondo conhecer da
presente representação e, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c
o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 dias para que o TRE/SP faça constar
do edital do Pregão Eletrônico 62/2016 a exigência de que as empresas participantes
comprovem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto
8.077/2013 e na Resolução 16/2014/Anvisa, quando aplicável, de modo a garantir que
o produto a ser licitado atenda aos requisitos técnicos necessários.” 2.2 - Ademais, a
alegação por parte de quaisquer que sejam as empresas de que o vencimento do
registro não passa de mera formalidade, cabe aqui informar por meio desse pedido,
que o disposto no INCISO XXXIV, ART. 10° DA LEI Nº 6.437/1977 explana que o
descumprimento dessas ditas “formalidade” é passivo de pena, como subscrito. XXXIV
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- descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras
exigências sanitárias relacionadas à importação ou exportação, por pessoas física ou
jurídica, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária: pena - advertência,
apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da autorização de funcionamento,
cancelamento do registro do produto e/ou multa 3 - Ainda no âmbito da necessidade
de que o produto apresentado na proposta que fora declarado vencedor possua o
registro válido na ANVISA-MS transcrevemos o trecho da decisão tomada no Pregão
Presencial 030/2016, realizado pela Prefeitura de Camaçari - BA. Requer a recorrente ‘
d) Desclassificar a licitante MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP no
Lote 04, por ter apresentado amostra do produto cotado da marca "AZUL" com a
notificação vencida junto a ANVISA/MS nº 2352.707186/2013-11; DO JULGAMENTO
Quanto ao requerimento de letra "d" verificou-se que procede o questionamento da
recorrente. Diante do exposto, o Pregoeiro irá rever os atos inerentes ao lote 04; 3.1 –
Deixamos aqui o link para que seja acessível a íntegra da decisão proferida em epígrafe
no ponto 3 deste recurso. Demonstrando, assim, precedentes já existentes e de
decisão similar ao pedido.
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1008160208244881816.pdf 4 – Uma vez
que não preenchido pela A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ESCRITORIO EIRELI o requisito contato no Termo de Referência do Pregão Eletrônico
23/2020, deve-se declarar a sua desclassificação, a fim de que os princípios básicos
que regem o procedimento licitatório sejam respeitados, como aduz o art. 3º da Lei nº
8.666/93, pelo que passamos a dispor: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 5 –
Sendo confirmada a declaração de vencedora da A EMPRESA CORREA COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI (que não atende às exigências editalícias), a
Administração Pública faz refletir a insegurança jurídica. 6 – Importa à Empresa HMGK
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA defender que a segurança jurídica é limite à autotutela
administrativa. Nesse sentido, a edição da Lei nº 9.784/99, que regula o processo
administrativo, tem efeitos de extrema relevância porque, ao intérprete do Direito
Público, implica o respeito ao texto constitucional. A insegurança e o caos nas relações
jurídicas e administrativas é o que se pretende evitar com o desenvolvimento de
conceitos como o da segurança jurídica, insculpido no art. 2º da Lei nº 9.784/99: Art.
2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. DO PEDIDO Em razão
de todo a elucubração, requer o conhecimento do presente Recurso Administrativo e
que seja admitido procedente para que a Administração Pública proceda à revisão de
seu ato. Assim, DECLARE A INÉPCIA DA PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA, DE
MODO QUE SEJA DESCLASSIFICADA A EMPRESA CORREA COMERCIO DE PRODUTOS
PARA ESCRITORIO EIRELI, declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 23/2020 para
que o Item 01 retorne à fase de aceitação até que tenhamos uma empresa que atenda
todos os requisitos referido no edital. Outrossim, a empresa impetrante solicita que
esse recurso seja remetido à autoridade superior para que possa ser analisado, caso
mantida a decisão por esse pregoeiro pela aceitabilidade e habilitação da empresa
arrematante do item 01 do referido Pregão Eletrônico.”

 

II - A recorrida deixou de apresentar contrarrazões de recurso no prazo determinado
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no sistema, de acordo com a legislação de regência do pregão eletrônico.

 

Passo a decidir.

 

Consultando o site: consulta.anvisa.gov.br, constatei que a marca do produto ofertado
pela empresa habilitada, ou seja, ITAJA, encontra-se com o vencimento do registro
vencido e o mesmo não foi revalidado, apesar de constar na proposta da empresa o
registro como válido, sendo de conhecimento da empresa a situação presente. Na
diligência supramencionada foi constatado que a licitante não cumpria com os
requisitos de habilitação à época da abertura do certame, dia 19 de maio de 2020. Por
conseguinte, é de fácil percepção que a certidão de registro da ANVISA venceu no dia
de 03 de maio de 2020, podendo a empresa ser punida em razão da declaração falsa,
pois deixou registrado que cumpria com os todos os requisitos de habilitação no
momento do cadastro de sua proposta.
 

DA DECISÃO
 

Com fundamentação no Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro 2019, CONHEÇO do
Recurso Administrativo interposto no processo licitatório referente ao Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2020 - TRE/AL e no mérito, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, RECONSIDERANDO A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CORREA
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI,  com relação ao item 01 (álcool
em gel).
 

Pelo exposto, considerando a decisão de reconsideração deste Pregoeiro, sendo de
aquiescência de Vossa Excelência, solicito autorização para reabertura de fase em Ata
Complementar exclusivamente para o item 01, ocasião na qual, registraremos a
inabilitação da Empresa Correa Comércio de Produtos para Escritório Eireli, por deixar
de apresentar documento essencial à habilitação.
 

Por fim, encaminho esta decisão ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS nos termos do Art.
13, IV c/c Art. 45, do Decreto n.º 10.24 de 20 de setembro 2019, publicando-a no
ambiente COMPRASNET, evento 0717889 e Intranet deste Regional.
 

RESPEITOSAMENTE
 

PREGOEIRO TRE/AL
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/06/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717894 e o código CRC DFAE9C01.

0003931-09.2020.6.02.8000 0717894v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
À Assessoria Jurídica da Presidência para análise

pronunciamento.
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício

da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 09/06/2020, às 19:38, 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
0717971 e o código CRC A9A8DD89.

0003931-09.2020.6.02.8000 0717971v1
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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 : 0003931-09.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1103 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 

 

Senhor Presidente,
 
Trata-se de recurso administrativo impetrado pela

empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no
CNPJ sob número 36.193.120/0001-08, contra a habilitação e
classificação da empresa CORREA COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº
33.935.894/0001-60, classificada no item 01 do Pregão
Eletrônico nº 23/2020, referente ao fornecimento de álcool
etílico hidratado, em Gel, concentração mínima de 70% INPM,
70% GL neutro, transparente.

 
O recorrente ofereceu suas razões (0716612),

alegando que a empresa vencedora "deixou de atender de
forma material, por ação ou omissão, ao que demanda o edital
em seu TERMO DE REFERÊNCIA, pois APRESENTOU UM
PRODUTO NO QUAL POSSUI O REGISTRO NA AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INVÁLIDO/VENCIDO."

 
Ressalta, assim, que a proposta da licitante

vencedora não preenche os requisitos previstos no termo de
referência do edital, razão pela qual não deve ser aceita.

 
Ao final, requer o provimento do recurso, para que

seja desclassificada a proposta vencedora, retornando o item
01 à fase de aceitação.

 
A empresa impugnada não ofereceu contrarrazões

ao recurso interposto.
 
Em seguida, o pregoeiro manifestou-se nos autos

eletrônicos (0717894) sobre a plausibilidade dos motivos
recursais, destacando que, em consulta ao site da ANVISA,
constatou:

 
"(...) que a marca do produto ofertado
pela empresa habilitada, ou seja, ITAJA,
encontra-se com o vencimento do registro
vencido e o mesmo não foi revalidado, apesar
de constar na proposta da empresa o registro
como válido, sendo de conhecimento da
empresa a situação presente. Na diligência
supramencionada foi constatado
que a licitante não cumpria com os requisitos
de habilitação à época da abertura do certame,
dia 19 de maio de 2020. Por conseguinte, é de
fácil percepção que a certidão de registro da
ANVISA venceu no dia de 03 de maio de 2020,
podendo a empresa ser punida em razão da
declaração falsa, pois deixou registrado que
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cumpria com os todos os requisitos
de habilitação no momento do cadastro de sua
proposta."

 
Ao final, deu provimento ao recurso apresentado,

para reconsiderar a decisão de habilitação da empresa
CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI, referente ao item 01 do Pregão Eletrônico nº 23/2020.

 
Diante da decisão de reconsideração, o pregoeiro

encaminhou os autos a essa Presidência com o propósito de
solicitar "autorização para reabertura de fase em Ata
Complementar exclusivamente para o item 01, ocasião na
qual, registraremos a inabilitação da Empresa Correa
Comércio de Produtos para Escritório Eireli, por deixar de
apresentar documento essencial à habilitação."

 
É o relatório.
 
No toca ao recurso, este deve ser conhecido, por

apresentar todos os seus pressupostos.
 
Quanto ao mérito, com acerto a decisão de

reconsideração proferida pelo Sr. Pregoeiro, visto que os
fundamentos apresentados pela recorrente foram suficientes
para a demonstração da necessidade de desclassificação da
proposta vencedora.

 
Vale registrar que é indispensável a observância do

princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de
decisões em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da
faculdade de escolha, ao editar o ato
convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria
autoridade fica subordinada ao conteúdo dele.
Editado o ato convocatório, o administrado e o
interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 16ª
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.
85.
 

O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se
a habilitação dos concorrentes que não apresentarem os
requisitos estipulados no edital de licitação, como se verifica
abaixo, em julgado do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, a desclassificação
do licitante que não observou exigência
prescrita no edital de concorrência. 3. A
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observância ao princípio constitucional
da preponderância da proposta mais
vantajosa para o Poder Público se dá
mediante o cotejo das propostas válidas
apresentadas pelos concorrentes, não
havendo como incluir na avaliação a
oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do
licitante na sua proposta financeira, sob pena
de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
5. Negado provimento ao recurso. (RMS
23640/DF).

 
A mesma interpretação foi assumida em julgados do

Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:
 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela
ausência de cumprimento do requisito
editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital; esta exigência é expressa
no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração o descumprimento das normas
contidas no edital. Sendo assim, se o edital
prevê, conforme explicitado no acórdão
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do
registro do alimento emitido pela Anvisa",
este deve ser o documento apresentado
para que o concorrente supra o requisito
relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra
documentação - protocolo de pedido de
renovação de registro - que não a
requerida, não supre a exigência do edital.
Aceitar documentação para suprir
determinado requisito, que não foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o
princípio da igualdade entre os licitantes.
(REsp 1178657).

 
Conclui-se, portanto, que não se pode habilitar

concorrentes que não apresentaram todos os requisitos
estipulados no edital de licitação, sob pena de desobediência
ao princípio em comento.

 
Cabe salientar, por fim, que os autos vieram a essa

Presidência apenas para colher autorização para reabertura
de fase com relação ao item 01, em face da decisão de
reconsideração, que desclassificou a licitante vencedora,
conforme intelecção do art. 13, inciso IV, do Decreto nº
10.024, de 20/09/2019:

 
Art.  13.  Caberá à autoridade competente, de
acordo com as atribuições previstas no
regimento ou no estatuto do órgão ou da
entidade promotora da licitação:
(...)
IV - decidir os recursos contra os atos do
pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão; (destaquei)

 
A contrário sensu, se a decisão de habilitação da

proposta vencedora foi revista pelo pregoiro, em face dos
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argumentos expostos no recurso interposto, nada há a se
decidir nesta instância acerca do mérito recursal, mas
somente em relação ao pedido de autorização para realizar
uma nova fase de aceitação no tocante ao item 01 do pregão
eletrônico nº 23/2020.

 
Ante o exposto, considerando a correção da decisão

(0717894) que reconsiderou a habilitação da
empresa CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
ESCRITÓRIO EIRELI, referente ao item 01 do Pregão
Eletrônico nº 23/2020, esta assessoria sugere, salvo melhor
juízo, que seja autorizada a reabertura da fase de aceitação,
em ata complementar, para tratar exclusivamente do referido
item, conforme solicitação apresentada pelo pregoeiro.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da

Presidência

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 15:53, 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
0718262 e o código CRC 6DAD345C.
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