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

 

Memorando nº 1164 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 02 de novembro de 2020.

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBATE À COVID-19 -
2021/2022

 

 
 

Sr. Secretário de Administração,

 

Encaminho TR (0799375) e Anexo Único (0875497), visando a aquisição de material de
consumo: Itens 1 a 3 (339030.17) - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE e Itens 4 e 5
(339030.24) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, para atender às
demandas deste TRE no exercício 2021/2022, para análise e posterior aprovação, caso
de sua aquiescência.

As aquisições NÃO estão previstas no PAC 2021 - SEALMOX no entanto, faz parte das
prioridades da Administração a sua aquisição, vide Proc SEI Nº 0007936-
74.2020.6.02.8000, das medidas de combate à COVID-19, adotadas por este Tribunal.

Os itens 1 e 2 do ANEXO único do TR apresentado irão atender à Sede
Administrativa, cartórios eleitorais. Fórum de Maceió e Postos de Atendimento.

Uma quantidade mínima dos itens 3 e 4 foi adquirida em caráter emergencial no
exercício próximo passado, de forma a atender a demanda urgente, sendo portanto
necessária nova aquisição para dar a continuidade no fornecimento.

Fizemos constar do anexo único o item 5. CAPOTE/AVENTAL CIRÚRGICO porém, como
não obtivemos a resposta da AAMO no processo supradito, sugerimos, smj, que seja
consultada aquela unidade quanto à aquisição do mesmo para uso nas unidades de
atendimento.

Necessário ressaltar que o item gorro, desde sua aquisição e primeira remessa às
unidades cartorárias e de atendimento, não mais foi solicitado pelas unidades eleitorais
até a presente data. 

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/05/2021, às 23:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799374 e o código CRC 31FBD81A.

0011036-37.2020.6.02.8000 0799374v8
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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 material de limpeza e produtos de higienização (339030.22),
Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança (339030.24), Itens 4 e 5, para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades
no exercício de 2021/2022, conforme especificações do anexo único 0875450.

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI
nº 0007936-74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens
essenciais às medidas de combate à COVID-19 adotadas pelo órgão.

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por item, Ata de Registro de Preços.

1.2. A Ata terá duração de 12 meses

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
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2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelos órgãos contratantes.

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

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;

3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às
sextas–feiras.

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.

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

6. - DO PAGAMENTO
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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) pelos gestores das Atas.

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por
servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias. 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/05/2021, às 23:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799375 e o código CRC DC88151B.

0011036-37.2020.6.02.8000 0799375v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
                             ÚNICO

ITEM MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

1

Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" ,
resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança
para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia
de 1 ANO. 

Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm.

Embalados individualmente em caixa de papelão.

UNIDADE 150

2

Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico
ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.
Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. 

Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade:
16cm.

Embalados individualmente em caixa de papelão.

UNIDADE 150

3

Álcool Etílico Líquido Hidratado a 70% INPM, garrafas de 1 litro em
plástico PET, tampa rosqueável, com as seguintes características:

(i) Saneante/Desinfetante (ii) Líquido incolor, límpido e volátil com odor
característico, (iii) Embalagem plástica e tampa rosqueável; (iv)
Embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, lote,
validade e registro do item na ANVISA; e (v) Apresentação em CAIXAS
contendo 12 garrafas de 1 litro.

 UNIDADE 4000

4

Luvas em látex, descartáveis, não cirúrgica, feitas em látex (borracha
natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó
bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M e/ou G.

Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão contendo 100
luvas. 

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

CAIXA 1000

Capote cirúrgico/avental:

• Avental descartável para procedimento em uso clínico e hospitalar,
descartável, não estéril;

• Confeccionado de material hidro/hemorrepelente e proporcionar
Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de Eficiência de Filtração
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5
Bacteriológica - BFE), impermeável para fluidos;

• Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável; • Mangas
longas, punho com elástico, abertura posterior, fechamento no pescoço
e cintura através de tiras, sem velcro;

• Modelo adulto grande TAM G e GG, embalagem contendo dados de
idenficação, fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ ANVISA.

Caixa com 50 unidades.

UNIDADE 5000

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/05/2021, às 23:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875497 e o código CRC CD0D503F.

0011036-37.2020.6.02.8000 0875497v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 0799375), e seu Anexo Único (doc. 0875497), que
reúnem os elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

As aquisições NÃO estão previstas no PAC 2021 -
SEALMOX no entanto, faz parte das prioridades da Administração a
sua aquisição, vide Proc SEI Nº 0007936-74.2020.6.02.8000, das
medidas de combate à COVID-19, adotadas por este Tribunal.

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 ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/05/2021, às 17:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887364 e o código CRC 4ED682FC.

0011036-37.2020.6.02.8000 0887364v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
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 MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/05/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887658 e o código CRC A740B1FF.

0011036-37.2020.6.02.8000 0887658v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0887658, 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 04/05/2021, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887706 e o código CRC 79C3EB0C.

0011036-37.2020.6.02.8000 0887706v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de material de limpeza e

produtos de higienização (339030.22) e de material de
proteção e segurança (339030.24), para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades, de acordo com especificações constantes de Termo
de Referência (0799375 e 0875497).

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0887658.

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

Para tanto, foi efetuada pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br,
buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes,
totalizando o montante de R$ 153.743,50 (cento e cinquenta e
três mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta
centavos), conforme preços unitários constantes de relatório
extraído do citado site - 0888148.

Desta forma, sugerimos, s.m.j, que essa
contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, sem restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 05/05/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888067 e o código CRC C90A0192.

0011036-37.2020.6.02.8000 0888067v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório
atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o
resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 5º.

Relatório gerado no dia 05/05/2021 15:15:17  (IP: 2804:14d:1283:88a7:59db:fdec:1295:f2bd)Relatório gerado no dia 05/05/2021 15:15:17  (IP: 2804:14d:1283:88a7:59db:fdec:1295:f2bd)

Relatório de Cotação: Materiais de limpeza, higienização e proteção e segurança.

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 05/05/2021 10:39:17 e 05/05/2021 15:11:42entre 05/05/2021 10:39:17 e 05/05/2021 15:11:42

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: Dispenser para papel toalha - autocorte/automáticoItem 1: Dispenser para papel toalha - autocorte/automático

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 150 R$ 199,04 (un) - R$ 199,04 R$ 29.856,00

Item 2: Dispenser para papel toalha - interfolhasItem 2: Dispenser para papel toalha - interfolhas

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

5 / 5 150 R$ 26,45 (un) - R$ 26,45 R$ 3.967,50

Item 3: Álcool Etílico Líquido Hidratado a 70% INPMItem 3: Álcool Etílico Líquido Hidratado a 70% INPM

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

22 / 21 4.000 R$ 5,49 (un) - R$ 5,49 R$ 21.960,00

Item 4: Luvas em látexItem 4: Luvas em látex

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

7 / 7 1.000 R$ 70,71 (un) - R$ 70,71 R$ 70.710,00

Item 5: Capote cirúrgico/aventalItem 5: Capote cirúrgico/avental

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

5 / 5 5.000 R$ 5,45 (un) - R$ 5,45 R$ 27.250,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 153.743,50R$ 153.743,50
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Item 1: Dispenser para papel toalha - autocorte/automático

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 238,93R$ 238,93

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto:Objeto: Manutenção Predial (Telhado, Elétrica, Hidráulica e Piscina).

Descrição:Descrição: Construção / Manutenção / Reforma - TelhadoConstrução / Manutenção / Reforma - Telhado - DISPENSER PAPEL TOALHA,

DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE

CatSer:CatSer: 1922419224 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Data:Data: 11/02/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112020 / UASG:160473

Lote/Item:Lote/Item: 8/393

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

66.748.955/0001-30
* VENCEDOR *

ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA R$ 238,93

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 214,61R$ 214,61

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE UBIRATA

Objeto:Objeto: Aquisição de dispensers automático para álcool em gel, sabonete líquido e papel

toalha, destinados as escolas e CMEIS, nas condições detalhadas no termo de

referencia do edital.

Descrição:Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA - Dispenser para papel toalha auto corte. Altura x

Largura x Profundidade 38 cm x 30 cm x 19 cm. Capacidade de rolo: 200m x

20cm.Material: Plástico. Tipo de sistema: auto corte. Tipo de papel: Rolo. Com

trava de segurança

CatMat:CatMat: 150454150454 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Data:Data: 17/11/2020 13:46

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:1282020 /

UASG:987933

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/11/2020 15:49

Homologação:Homologação: 19/11/2020 09:39

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 26

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.449.195/0001-26
* VENCEDOR *

RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA R$ 214,61

Marca: Marca: Nobre                                            
Fabricante: Fabricante: Nobre                                            
Modelo: Modelo: Nobre 
Descrição: Descrição: Dispenser para papel toalha auto corte. Altura x Largura x Profundidade 38 cm x 30 cm x 19 cm. Capacidade de rolo: 200m x 20cm.Material: Plástic
o. Tipo de sistema: auto corte. Tipo de papel: Rolo. Com trava de segurança                                    

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 199,04 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 199,04 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 199,04

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

150 Unidades Em bobina de papel de tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a im

pactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evita

r que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 143,59R$ 143,59

Órgão:Órgão: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI / (1) SESI SP - GERENCIA DE LICITACOES

Objeto:Objeto: DISPENSER AUTO CORTE PARA PAPEL TOALHA.

Descrição:Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHADISPENSER PARA PAPEL TOALHA - DISPENSER AUTO CORTE PARA PAPEL

TOALHA

Data:Data: 06/01/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:850898

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/02/2021 14:06

Homologação:Homologação: 22/02/2021 14:06

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 8.005

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.760.032/0001-65
* VENCEDOR *

PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI R$ 143,59

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Dispenser auto corte para papel toalha:Características.- Capacidade para bobina de 20CM de Largura X 200M de Comprimento- Sistema de auto co
rte automático de papel por acionamento manual- Dimensão do corte entre 22CM a 25CM- Cor: Branco ou Transparente- Sistema de fechamento através de fec
hadura em plástico- Visor para controle de reposição- Injetado em plástico ABS ou Polipropileno- Chave plástica para abertura do sistema- Buchas e parafusos 
para fixação na parede- Pacote plástico ou caixa de papelão contendo 01 dispenserMarca: Fortcom                                    
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Item 2: Dispenser para papel toalha - interfolhas

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,94R$ 24,94

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Alagoas

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Universidade Federal de

Alagoas..

Descrição:Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL

PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 C M,

DIMENSÕES 32 X 26,70 X 12,80 CM

CatMat:CatMat: 372651372651 - DISPENSER PAPEL TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO

INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 CM, DIMENSÕES 32 X

26,70 X 12,80 CM

Data:Data: 22/03/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:202020 / UASG:153037

Lote/Item:Lote/Item: /45

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 34

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

12.183.082/0001-36
* VENCEDOR *

MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 24,94

Marca: Marca: nobre                                            
Fabricante: Fabricante: goedert                                            
Modelo: Modelo: dispenser 
Descrição: Descrição: "DISPENSER PAPEL TOALHA, INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 CM, DIMENSÕES:32 X 26,70 X 12,80 CM DISPENSER PAPEL 
TOALHA, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICI ONAIS:INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOB
RAS: 23X23 CM, DIMENSÕES:32 X 26,70 X 12,80 CM. CATMAT: 372651" UND 34 NOBRE/ GOEDERT R$ 25,38 Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos R$ 86
2,92 Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,90R$ 29,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, utensílios e higiene pessoal.

Descrição:Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA - Dispensador para papel toalha, produzido em

plástico ABS, resistência alto impacto PS, na cor branca, compatível com papel

toalha, interfolhado de duas ou três dobras 23 x 21 cm. Sistema interno que

garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída folha por folha

evitando desperdício. Abastecimento fácil e prático, visor central transparente,

sistema de abertura com travas acionadas por pressão (sem uso de chaves ou

outras ferramentas). Fixação à parede através de buchas expansíveis e

parafusos (fornecidos juntamente ao produto). Dimensões aproximadas: 27 x 29

x 16 cm (L x A x P).

CatMat:CatMat: 150454150454 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Data:Data: 10/02/2021 10:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:982885

Lote/Item:Lote/Item: /41

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 98

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.196.404/0001-96
* VENCEDOR *

ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI R$ 29,90

Marca: Marca: BELL PLUS                                            
Fabricante: Fabricante: BELL PLUS                                            
Modelo: Modelo: DISPENSER 
Descrição: Descrição: DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA, produzido em plástico ABS, resistência alto impacto – PS, na cor branca, compatível com papel toalha interf
olhado de duas ou três dobras 23 x 21 cm. Sistema interno que garante a eficiência na saída do papel, permitindo a saída “folha por folha” evitando desperdício. 
Abastecimento fácil e prático, visor central transparente, sistema de abertura com travas acionadas por pressão (sem uso de chaves ou outras ferramentas). Fi
xação à parede através de buchas expansíveis e parafusos (fornecidos juntamente ao produto). Dimensões aproximadas: 27 x 29 x 16 cm (L x A x P)                      

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 26,45 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 26,45 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 26,45

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

150 Unidades De 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor

transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclus

os. Garantia de 1 ANO.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,00R$ 30,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Hospital Universitário de Sergipe

Objeto:Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura

aquisição de DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL,

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA, DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO,

DISPENSADOR CONJUGADO PARA COPOS, DISPENSADOR DE COPOS, APOIO

ERGONÔMICO PARA OS PÉS E LIXIERAS HOSPITALARES para atender à

necessidade do HU/SE/EBSERH, conforme termos e condições constantes no

Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL, TIPO INTERFOLHA, DIMENSÕES 180 X 240 X 150 MM

CatMat:CatMat: 445418445418 - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO

INTERFOLHA DIMENSÕES 180 X 240 X 150 MM

Data:Data: 08/02/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:155017

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.327.075/0001-29
* VENCEDOR *

FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 30,00

Marca: Marca: GEDERT                                            
Fabricante: Fabricante: GEDERT                                            
Modelo: Modelo: DISPENSER 
Descrição: Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO INTERFOLHA, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM CHAVE E VISOR,. ITENS IN
CLUSO: 01 DISPENSER, 01 CHAVE PLÁSTICA. , 02 PARAFUSOS, 02 BUCHAS PARA FIXAÇÃO. CAPACIDADE: 600 FOLHAS DIMENSÕES: A: 27,8 cm L: 24,3 cm C: 
12 cm PESO: 1. 320 kg                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,60R$ 21,60

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

7ºDepósito de Suprimento

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo para Programa de Auditoria em Segurança

Alimentar (PASA) para atender as necessidades do 7º D Sup e Unidades

Gestoras participantes (GCALC)..

Descrição:Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA - DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL

PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕE S

CatMat:CatMat: 302526302526 - DISPENSER PAPEL TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO

INTERFOLHA, COR BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕES

Data:Data: 14/12/2020 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102020 / UASG:160198

Lote/Item:Lote/Item: /202

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.038

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.325.460/0001-09
* VENCEDOR *

EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 21,60

Marca: Marca: Premisse                                            
Fabricante: Fabricante: Premisse                                            
Modelo: Modelo: Premisse 
Descrição: Descrição: Dispenser papel toalha, material: plástico abs, tipo: interfolha, cor: branca e cinza, características adicionais: capacidade 600 folhas, c, visor e chave
, dimensões                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 25,80R$ 25,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU Data:Data: 17/11/2020 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:692020 / UASG:982381

Lote/Item:Lote/Item: /2

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de item de higiene e

profilaxia para atender às necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura

de Caruaru e toda a rede municipal de ensino no tocante ao retorno das

atividades escolares, e de prestação de serviços de educação, no âmbito das

medidas adotadas pelo Município no enfrentamento da pandemia de COVID-19,

causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Descrição:Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA - Dispenser papel toalha, dispenser papel toalha

interfolhas.

CatMat:CatMat: 150454150454 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 26/11/2020 09:21

Homologação:Homologação: 02/12/2020 13:17

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

34.351.431/0001-14
* VENCEDOR *

MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI R$ 25,80

Marca: Marca: Bell Plus                                            
Fabricante: Fabricante: Bell                                            
Modelo: Modelo: Bell 
Descrição: Descrição: DISPENSER P/ PAPEL - suporte plástico para papel toalha interfolhas.                                    
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Item 3: Álcool Etílico Líquido Hidratado a 70% INPM

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,15R$ 5,15

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho - 13ª Região/PB

Objeto:Objeto: Registro de Preços para seleção de empresas visando futuras aquisições de

materiais (EPI) de prevenção e combate a COVID-19 para uso e emprego na Sede

da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB e na Procuradoria do

Trabalho no Município de Campina Grande-PB, de acordo com as especificações

e quantitativos constantes no Anexo I -Termo de Referência..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 19/04/2021 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:200089

Lote/Item:Lote/Item: 3/14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.330.526/0001-99
* VENCEDOR *

C DE A FERREIRA E CIA LTDA R$ 5,15

Marca: Marca: BELLO BELLA                                            
Fabricante: Fabricante: BELLO BELLA                                            
Modelo: Modelo: ALCOOL 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL LÍQUIDO, ÁLCOOL ETÍLICO 70% INCOLOR PARA FINS DE DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITR
O COM TAMPA ROSQUEÁVEL, LACRE INVIOLÁVEL E QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM ORIGINAL QUE
DEVERÁ CONTER: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE DE N
O MÍNIMO 12 MESES.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,35R$ 5,35

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema De Registro De Preço Para Eventual Aquisição De Material Odontológico

Conforme Especificações No Termo De Referência Do Edital.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,

INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C),

FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE

PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL

HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5

CatMat:CatMat: 405780405780 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 12/04/2021 08:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10332021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 388

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.054.242/0001-84
* VENCEDOR *

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 5,35

Marca: Marca: JALLES                                            
Fabricante: Fabricante: JALLES                                            
Modelo: Modelo: Litro 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍ
MICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5                                    

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,49 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 5,49 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,49

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

4.000 Unidades Garrafas de 1 litro em plástico PET, tampa rosqueável, com as seguintes características: (i) Saneante/Desinfetante (ii) Líquido 

incolor, límpido e volátil com odor característico, (iii) Embalagem plástica e tampa rosqueável; (iv) Embalagem deverá conter d

ados de identificação, procedência, lote, validade e registro do item na ANVISA; e (v) Apresentação em CAIXAS contendo 12 ga

rrafas de 1 litro.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,60R$ 4,60

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto:Objeto: Fornecimento de Alcool 70%.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 09/04/2021 16:11

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:982869

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.330.526/0001-99
* VENCEDOR *

C DE A FERREIRA E CIA LTDA R$ 4,60

Marca: Marca: BELLO BELLA                                            
Fabricante: Fabricante: BELLO BELLA                                            
Modelo: Modelo: ÁLCOOL ETÍLICO 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO – Álcool 70% 1itro. Descrição: Álcool Etílico tipo hidratado, teor alcoólico de 70% (70ºgl) apresentação em liquido, em unidade de 1
litro.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,15R$ 8,15

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO

Objeto:Objeto: Aquisição, pelo prazo de 12 meses, de materiais de higiene e limpeza para

reposição de estoque do almoxarifado central e para atender as necessidades do

do Hospital Universitário Júlio Bandeira HUJB..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 06/04/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:155912

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/04/2021 11:00

Homologação:Homologação: 09/04/2021 11:09

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 336

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.193.120/0001-08
* VENCEDOR *

HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 8,15

Marca: Marca: Ciclofarma                                            
Fabricante: Fabricante: Ciclofarma                                            
Modelo: Modelo: 1 LITRO 
Descrição: Descrição: Álcool Etílico a 70% pp para desinfecção de superfícies: Preparação contendo álcool etílico hidratado, na forma líquida, saneante hospitalar, para su
perfícies fixas, transparente, em concentração de 70% pp, destinada à desinfecção hospitalar. Unidade de Medida referencial: frasco de 1 litro                                 

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,95R$ 6,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para Hospital Veterinário (HOVET), a fim de

proporcionar aos alunos de graduação, pós-graduação e residentes, o

desenvolvimento das atividades inerentes ao curso de Bacharelado em Medicina

Veterinária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no

Edital e seus anexos..

Data:Data: 31/03/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:153165

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.084.415/0001-65
* VENCEDOR *

FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO EIRELI R$ 6,95

Marca: Marca: reiquimica                                            
Fabricante: Fabricante: reiquimica                                            
Modelo: Modelo: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,80R$ 4,80

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA PE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo de material de

higiene e limpeza, para atender as necessidades dos programas SCFV, CREAS,

CRAS, Casa de Apoio em Recife-PE, Bolsa Família, Criança Feliz, Casa do

Acolhimento e Secretaria Municipal de Políticas Sociais de Santa Terezinha/PE..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Data:Data: 31/03/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:300042021 /

UASG:982555

Lote/Item:Lote/Item: /57

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

12.403.063/0001-78
* VENCEDOR *

RODOLFO SILVA BEZERRA R$ 4,80

Marca: Marca: NOBRE                                            
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                            
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: ALCOOL 70º LIQUIDO 1 LITRO                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,47R$ 5,47

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA PE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e

limpeza, para atender as necessidades do Hospital de Pequeno Porte, Central de

atendimento farmacêutico, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Vigilância

Epidemiológica e Sanitária e uso nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde

de Santa Terezinha/PE..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Data:Data: 30/03/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:200012021 /

UASG:982555

Lote/Item:Lote/Item: /58

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.889.181/0001-42
* VENCEDOR *

S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R$ 5,47
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Marca: Marca: BELLOBELLA                                            
Fabricante: Fabricante: BELLOBELLA                                            
Modelo: Modelo: /ÁLCOOL 
Descrição: Descrição: ALCOOL 70º LIQUIDO 1 LITRO                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,72R$ 4,72

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO/PE

Objeto:Objeto: Contratação de Empresa para O Fornecimento Parcelado de Materiais de

Limpeza, Destinado para Atender as Necessidades do Fundo Municipal De

Educação de Limoeiro/PE.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Data:Data: 17/03/2021 09:07

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:928341

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.631.411/0001-24
* VENCEDOR *

MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 4,72

Marca: Marca: BELLOBELLA                                            
Fabricante: Fabricante: BELLOBELLA                                            
Modelo: Modelo: CONFORME EDITAL 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOÓLICO DE 70º, EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, COM REGISTRO NO MS. MARCA BELLOB
ELLA                                    

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,20R$ 7,20

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

Hospital Militar de Área de Recife

Objeto:Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais e insumos Laboratoriais,

atendidos pelo Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Militar de Área de

Recife (HMAR)..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 10/03/2021 09:12

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:312020 / UASG:160199

Lote/Item:Lote/Item: /39

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.946.534/0001-54
* VENCEDOR *

MT COMERCIAL MEDICA LTDA R$ 7,20

Marca: Marca: ITAJA                                            
Fabricante: Fabricante: ITAJA                                            
Modelo: Modelo: ITAJA 
Descrição: Descrição: ALCOOL ETILICO A 70% 1000ML (DESINFETANTE HOSPITALAR)                                    

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,54R$ 5,54

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE AEREA DE RECIFE

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, para atender as

necessidades do HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 04/03/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:120632

Lote/Item:Lote/Item: /293

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.946.534/0001-54
* VENCEDOR *

MT COMERCIAL MEDICA LTDA R$ 5,54

Marca: Marca: ITAJA                                            
Fabricante: Fabricante: ITAJA                                            
Modelo: Modelo: ITAJA 
Descrição: Descrição: ALCOOL ETILICO A 70% 1000ML (DESINFETANTE HOSPITALAR)                                    

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,35R$ 4,35

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e

correlatos, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de

São Cristóvão/SE..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 03/03/2021 08:53

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:928057

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: SE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

10.849.617/0001-30
* VENCEDOR *

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA R$ 4,35

Marca: Marca: SANTA CRUZ                                            
Fabricante: Fabricante: SANTA CRUZ                                            
Modelo: Modelo: SANTA CRUZ 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO                                    

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,69R$ 4,69

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

7ªBrigada de Infantaria Motorizada 

31]Batalhão de Infantaria Motorizado

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 01/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82020 / UASG:160173

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.330

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.158.664/0001-95
* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA R$ 4,69

Marca: Marca: MARCA PROPRIA                                            
Fabricante: Fabricante: MARCA PROPRIA                                            
Modelo: Modelo: 1 litro 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. Litro                                    

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,44R$ 5,44

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 24/02/2021 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982701

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 625

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.330.526/0001-99
* VENCEDOR *

C DE A FERREIRA E CIA LTDA R$ 5,44

Marca: Marca: bellobella                                            
Fabricante: Fabricante: bellobella                                            
Modelo: Modelo: ÁLCOOL 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO                                    

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,68R$ 4,68

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema de Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material e

Equipamentos Médicos Hospitalares, conforme especificações no Termo de

Referência do Edital..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,

INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C),

FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE

PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL

HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5

CatMat:CatMat: 405780405780 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 23/02/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10122021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.054.242/0001-84
* VENCEDOR *

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 4,68

Marca: Marca: JALLES                                            
Fabricante: Fabricante: JALLES                                            
Modelo: Modelo: Litro 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍ
MICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5                                    
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Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,49R$ 4,49

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto:Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Material de Limpeza, de Forma Fracionada

e Por Demanda Para Atender as Necessidades das Secretarias do Município de

Campina Grande Estado da Paraíba..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 10/02/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:981981

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.158.664/0001-95
* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA R$ 4,49

Marca: Marca: MARCA PROPRIA                                            
Fabricante: Fabricante: MARCA PROPRIA                                            
Modelo: Modelo: 1 litro 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO À 70⁰- INPM, AÇÃO BACTERICIDA E ANTI-SÉPTICA. PRODUTO EM EMBALAGENS LACRADAS DE 1 LITRO, DE EXCELENT
E QUALIDADE, COM REGISTRO NOS ÓRGÃO DE CONTROLE, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.                                    

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,35R$ 4,35

Órgão:Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério - PE

Objeto:Objeto: Fornecimento conforme pedidos de materiais médicos diversos para uso nas

Unidades de Saúde e Policlínica do Município de Vertente do Lério/PE.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 03/02/2021 08:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:928107

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5.000

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.889.181/0001-42
* VENCEDOR *

S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R$ 4,35

Marca: Marca: BELLO BELLA                                            
Fabricante: Fabricante: BELLO BELLA                                            
Modelo: Modelo: ÁLCOOL 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL 70% (1 LITRO), CAIXA COM 12 UNIDADES                                    

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00R$ 5,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto:Objeto: Material de Consumo Médico Hospitalar - EPI, Álcool, Seringas, Equipos e outros.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 29/01/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:612020 / UASG:155914

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/02/2021 14:51

Homologação:Homologação: 23/02/2021 17:38

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Quantidade:Quantidade: 12.000

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: PB

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

17.754.123/0001-10
* VENCEDOR *

TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 5,00

Marca: Marca: Alcool Max 70 Liquid                                            
Fabricante: Fabricante: Total Clean                                            
Modelo: Modelo: Total Clean 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO.                                    

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,80R$ 4,80

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Hospital Naval de Recife

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis, destinado ao

funcionamento da Divisão de Enfermagem deste Hospital Naval na assistência

aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM)..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 21/01/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62020 / UASG:783702

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

17.754.123/0001-10
* VENCEDOR *

TOTAL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 4,80

Marca: Marca: Alcool Max 70 Liquid                                            
Fabricante: Fabricante: Total Clean                                            
Modelo: Modelo: Total Clean 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70ºGL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LÍMPIDO E ISENTO 
DE IMPUREZAS, EMBALAGEM DE 1000ML. NBR 599, PRODUTO COM SELO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.                                    

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,42R$ 6,42

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/SE

Objeto:Objeto: Aquisição de Material Permanente e expediente para atender as Demandas da

Gerência Regional de Administração em Sergipe e das Unidades

Jurisdicionadas..

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 28/12/2020 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52020 / UASG:170069

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Litro

UF:UF: SE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.081.582/0001-03
* VENCEDOR *

W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA R$ 6,42

Marca: Marca: ITAJA                                            
Fabricante: Fabricante: ITAJA                                            
Modelo: Modelo: ITAJA 
Descrição: Descrição: Alcool liquido, 70%                                    
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Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,95R$ 4,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

Objeto:Objeto: Fornecimento de MEDICAMENTOS GERAIS E DIVERSOS visando atender as

necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes-UFAL/EBSERH por

um período de 12 (doze) meses.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 01/12/2020 09:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:762020 / UASG:155126

Lote/Item:Lote/Item: /98

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 18/12/2020 12:15

Homologação:Homologação: 22/12/2020 11:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 8.000

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.674.752/0001-40
* VENCEDOR *

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA R$ 4,95

Marca: Marca: VICPHARMA                                            
Fabricante: Fabricante: VICPHARMA                                            
Modelo: Modelo: VICPHARMA 
Descrição: Descrição: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM USO HOSPITALAR (ATENÇÃO:DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA PARA USO EM ANTISSEPSIA DEP
ELE. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS REGISTRADOS COMO SANEANTEOU COSMÉTICO) FRACO 1000ML Registro no M.S.: NOTIFICADO                                    

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,79R$ 8,79

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

Objeto:Objeto: Aquisição de Produtos Para Saúde a fim de atender as necessidades das

unidades de Atenção Básica e Atenção especializada, como Pré-Hospitalares,

Hospitalares e Serviço de atendimento Móvel de Urgência SAMU, com

fornecimento parcelado dos produtos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO

70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat:CatMat: 269941269941 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 26/11/2020 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:722020 / UASG:926809

Lote/Item:Lote/Item: /53

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

06.132.785/0001-32
* VENCEDOR *

MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI R$ 8,79

Marca: Marca: JALLES MACHADO                                            
Fabricante: Fabricante: JALLES MACHADO                                            
Modelo: Modelo: JALLES MACHADO 
Descrição: Descrição: 53 60,00 FR ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% - FRASCO DE 1.000ML EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE F
ABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. Registro no M.S.: NOTIFICADO (VINTE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINC
O REAIS E OITENTA CENTAVOS) JALLES MACH(GO) 20,93 1.255,80                                    

Preço BPS (Ministério da Saúde) 1:Preço BPS (Ministério da Saúde) 1: 5,0000005,000000

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto:Objeto: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL),

APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Fabricante:Fabricante: JALLES MACHADO S.A.

Data:Data: 15/12/2020 00:00

Identificação:Identificação: BR0269941

Fonte:Fonte: Ministério da Saúde

Modalidade:Modalidade: Pregão

Preço Complementar
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Fornecedor:Fornecedor: IMPACTO MED EIRELI

Cidade:Cidade: MACEIO

Quantidade:Quantidade: 20.000

Unidade:Unidade: FRASCO 1000,00 ML

UF:UF: AL
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Item 4: Luvas em látex

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 64,99R$ 64,99

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho - 13ª Região/PB

Objeto:Objeto: Registro de Preços para seleção de empresas visando futuras aquisições de

materiais (EPI) de prevenção e combate a COVID-19 para uso e emprego na Sede

da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB e na Procuradoria do

Trabalho no Município de Campina Grande-PB, de acordo com as especificações

e quantitativos constantes no Anexo I -Termo de Referência..

Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA PROCEDIMENTO

NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,

TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ

BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO

AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,

FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

CatMat:CatMat: 387698387698 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 19/04/2021 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:200089

Lote/Item:Lote/Item: 2/12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.210.219/0001-90
* VENCEDOR *

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA R$ 64,99

Marca: Marca: TALGE                                            
Fabricante: Fabricante: TALGE                                            
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍS
TICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL
, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 63,57R$ 63,57

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho - 13ª Região/PB

Objeto:Objeto: Registro de Preços para seleção de empresas visando futuras aquisições de

materiais (EPI) de prevenção e combate a COVID-19 para uso e emprego na Sede

da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região/PB e na Procuradoria do

Trabalho no Município de Campina Grande-PB, de acordo com as especificações

e quantitativos constantes no Anexo I -Termo de Referência..

Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA PROCEDIMENTO

NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,

TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ

BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO

AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,

FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

CatMat:CatMat: 387699387699 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 19/04/2021 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:200089

Lote/Item:Lote/Item: 2/11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.210.219/0001-90
* VENCEDOR *

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA R$ 63,57

Marca: Marca: TALGE                                            
Fabricante: Fabricante: TALGE                                            
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTI
CAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, 
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 70,71 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 70,71 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 70,71

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1.000 Caixas Descartáveis, não cirúrgica, feitas em látex (borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bio

absorvível, punhos com bainha, tamanho M e/ou G. Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão contendo 100 luvas.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 72,53R$ 72,53

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de Correlatos Hospitalares LUVAS, SAPATILHA E TOUCA.

Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA PROCEDIMENTO

NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,

TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ

BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA,

TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE

RESISTENTE À TRAÇÃO

Data:Data: 13/04/2021 09:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:110482021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.102

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.864.855/0001-54
* VENCEDOR *

ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA R$ 72,53

Marca: Marca: talge                                            
Fabricante: Fabricante: talge                                            
Modelo: Modelo: com po 
Descrição: Descrição: : Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração                      

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 72,53R$ 72,53

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de Correlatos Hospitalares LUVAS, SAPATILHA E TOUCA.

Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA PROCEDIMENTO

NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,

TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ

BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA,

TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE

RESISTENTE À TRAÇÃO

Data:Data: 13/04/2021 09:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:110482021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 11.753

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.864.855/0001-54
* VENCEDOR *

ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA R$ 72,53

Marca: Marca: talge                                            
Fabricante: Fabricante: talge                                            
Modelo: Modelo: COM PO 
Descrição: Descrição: : Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó 
bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração                      

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 70,25R$ 70,25

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema De Registro De Preço Para Eventual Aquisição De Material Odontológico

Conforme Especificações No Termo De Referência Do Edital.

Data:Data: 12/04/2021 08:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10332021 /

UASG:982095

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA 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

CatMat:CatMat: 269893269893 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Lote/Item:Lote/Item: /134

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: PB

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.054.242/0001-84
* VENCEDOR *

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 70,25

Marca: Marca: SUPERMAX                                            
Fabricante: Fabricante: SUPERMAX                                            
Modelo: Modelo: Caixa 100,00 UN 
Descrição: Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICI
ONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 79,99R$ 79,99

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema De Registro De Preço Para Eventual Aquisição De Material Odontológico

Conforme Especificações No Termo De Referência Do Edital.

Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA PROCEDIMENTO

NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME,

TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ

BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA,

TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE

RESISTENTE À TRAÇÃO

CatMat:CatMat: 269894269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 12/04/2021 08:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10332021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: /136

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.054.242/0001-84
* VENCEDOR *

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 79,99

Marca: Marca: SUPERMAX                                            
Fabricante: Fabricante: SUPERMAX                                            
Modelo: Modelo: Caixa 100,00 UN 
Descrição: Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADI
CIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMA
TO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 71,10R$ 71,10

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema De Registro De Preço Para Eventual Aquisição De Material Odontológico

Conforme Especificações No Termo De Referência Do Edital.

Descrição:Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA 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

CatMat:CatMat: 269893269893 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 12/04/2021 08:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10332021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: /135

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.054.242/0001-84
* VENCEDOR *

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 71,10

Marca: Marca: SUPERMAX                                            
Fabricante: Fabricante: SUPERMAX                                            
Modelo: Modelo: Caixa 100,00 UN 
Descrição: Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICI
ONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    
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Item 5: Capote cirúrgico/avental

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,30R$ 5,30

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Juiz de Fora

Objeto:Objeto: Aquisição de material de limpeza, consumo e segurança, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: AVENTALAVENTAL - AVENTAL OU CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL SMS 100%

POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, TEXTURA TODO IMPERMEÁVEL, ATÓXICO,

DESCARTÁVEL, GRAMATURA 40, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS MANGA LONGA, PUNHOS EM MALHA, TIPO FECHAMENTO TIRAS

DE AMARRAR CERVICAL E LOMBAR.

CatMat:CatMat: 150734150734 - AVENTAL

Data:Data: 02/12/2020 10:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:962020 / UASG:153061

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/12/2020 08:14

Homologação:Homologação: 09/12/2020 10:42

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

13.986.656/0001-77
* VENCEDOR *

COMERCIAL MARELLY EIRELI R$ 5,30

Marca: Marca: VOLK                                            
Fabricante: Fabricante: VOLK                                            
Modelo: Modelo: VOLK 
Descrição: Descrição: Avental ou capote cirúrgico, material sms 100% Polipropileno, tamanho único, textura todo impermeável, Atóxico, descartável, gramatura 40, esterili
dade estéril, Características adicionais manga longa, punhos em malha, Tipo fechamento tiras de amarrar cervical e lombar REGISTRO ANVISA: 81981090008  

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,50R$ 3,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

UTFPR - Campus Ponta Grossa

Objeto:Objeto: EPIs e materiais médico-odontológicos.

Descrição:Descrição: EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICAEQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA - AVENTAL CIRÚRGICO

DESCARTÁVEL- AVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL:

SMS, TAMANHO: ÚNICO, GRAMATURA: MÍNIMA DE 30G/CM2, COR: COM COR,

COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA

LONGA, PUNHO ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO,

ADICIONAL: COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL.

CatMat:CatMat: 1911919119 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Data:Data: 02/12/2020 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512020 / UASG:153178

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/12/2020 11:37

Homologação:Homologação: 10/12/2020 14:14

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.763.508/0001-06
* VENCEDOR *

TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI R$ 3,50

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,45 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 5,45 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,45

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

5.000 Unidades • Avental descartável para procedimento em uso clínico e hospitalar, descartável, não estéril; • Confeccionado de material hidr

o/hemorrepelente e proporcionar Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), imper

meável para fluidos; • Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável; • Mangas longas, punho com elástico, abertura p

osterior, fechamento no pescoço e cintura através de tiras, sem velcro; • Modelo adulto grande TAM G e GG, embalagem conte

ndo dados de idenficação, fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ ANVISA.
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=153061&uasg=153061&numprp=962020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=153178&uasg=153178&numprp=512020&Seq=1


Marca: Marca: TRE                                            
Fabricante: Fabricante: TRE                                            
Modelo: Modelo: AVENTAL 
Descrição: Descrição: AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVELAVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL: SMS, TAMANHO: ÚNICO, GRAMATURA: MÍNI
MA DE 30G/CM2, COR: COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, N
ÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ADICIONAL: COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL.                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,10R$ 8,10

Órgão:Órgão: PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA

Objeto:Objeto: Formação de REGISTRO DE PREÇOS, para a aquisição futura e eventual de

Material de limpeza, de proteção e segurança, e de aparelhos e equipamentos

médicos para emprego nas ações de mitigação dos efeitos do contágio do vírus

SARs-CoV-2, propagador da COVID-19, para atender às necessidades da PRT-8ª

face à Pandemia COVID 19.

Descrição:Descrição: AVENTALAVENTAL - AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL NÃO-ESTÉRIL, tipo: capote

cirúrgico; material: SMS; tamanho único; gramatura mínima de 40g/cm2.

Componente: tiras para fixação. Característica adicional: manga longa com

punho em malha/elástico. Com Registro no Ministério da Saúde / ANVISA Marca

de referência: Protclean ou equivalente técnico. Garantia mínima de 12 meses

CatMat:CatMat: 150734150734 - AVENTAL

Data:Data: 24/11/2020 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82020 / UASG:200076

Lote/Item:Lote/Item: 2/4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/11/2020 17:19

Homologação:Homologação: 01/12/2020 15:00

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 900

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.452.002/0001-69
* VENCEDOR *

MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA R$ 8,10

Marca: Marca: marca propria                                            
Fabricante: Fabricante: marca propria                                            
Modelo: Modelo: conf edital 
Descrição: Descrição: AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL NÃO-ESTÉRIL, tipo: capote cirúrgico; material: SMS; tamanho único; gramatura mínima de 40g/cm2. Compo
nente: tiras para fixação. Característica adicional: manga longa com punho em malha/elástico. Com Registro no Ministério da Saúde / ANVISA Marca de referê
ncia: Protclean ou equivalente técnico. Garantia mínima de 12 meses                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,17R$ 5,17

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE

IPOJUCA

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico

hospitalar e produtos para saúde/correlatos, para atender as unidades de saúde

da rede municipal de Ipojuca.

Descrição:Descrição: CAPOTE CIRURGICOCAPOTE CIRURGICO - Capote/ avental cirúrgico descartável com manga longa,

confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno, impermeável, gramatura 40,

com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. M-5.000/G-10.000/GG-

10.000/XG-10.000/ XGG-5.000.

Data:Data: 27/11/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:845297

Lote/Item:Lote/Item: 15/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/12/2020 12:58

Homologação:Homologação: 04/12/2020 12:58

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 7.500

UF:UF: PE

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.589.394/0001-35
* VENCEDOR *

IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI R$ 5,17
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Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Capote/ avental cirurgico descartável com manga longa, confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno, impermeável, gramatura 40, com tiras 
para amarrar na cintura e no pescoço. M-5.000/G-10.000/ GG-10.000/XG-10.000/ XGG                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,17R$ 5,17

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE

IPOJUCA

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico

hospitalar e produtos para saúde/correlatos, para atender as unidades de saúde

da rede municipal de Ipojuca.

Descrição:Descrição: CAPOTE CIRURGICOCAPOTE CIRURGICO - Capote/ avental cirúrgico descartável com manga longa,

confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno, impermeável, gramatura 40,

com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. M-5.000/G-10.000/GG-

10.000/XG-10.000/ XGG-5.000.

Data:Data: 27/11/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:845297

Lote/Item:Lote/Item: 9/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/12/2020 12:53

Homologação:Homologação: 04/12/2020 12:53

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 22.500

UF:UF: PE

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.589.394/0001-35
* VENCEDOR *

IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI R$ 5,17

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: "Capote/ avental cirurgico descartável com mangalonga, confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno, impermeável, gramatura 40, com tiras 
para amarrar na cintura e no pescoço. M-5.000/G-10.000/ GG-10.000/XG-10.000/ XGG5.000"                                    
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0888067, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/05/2021, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888245 e o código CRC A234D84E.

0011036-37.2020.6.02.8000 0888245v1

Despacho COMAP 0888245         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 37



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
 
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda à

elaboração da minuta do edital de licitação, mediante as informações
apresentadas no Despacho SEIC (doc. 0888067).

 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/05/2021, às 16:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888599 e o código CRC 76138BEA.

0011036-37.2020.6.02.8000 0888599v1

Despacho GSAD 0888599         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 38



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
À SAD,
Solicitando autorização para inclusão de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/05/2021, 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
0889282 e o código CRC B8BC3A4A.

0011036-37.2020.6.02.8000 0889282v1

Despacho SLC 0889282         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 39



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2021.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 10/05/2021, às 10:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889902 e o código CRC F1E4F737.

0011036-37.2020.6.02.8000 0889902v1

Despacho GSAD 0889902         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 40
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –  
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste 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, 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 
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a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

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

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados 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. 

Minuta de edital (0895654)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 45

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

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

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

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

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

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

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

 

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

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

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

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

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

à totalidade da remuneração.  

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  
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9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

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

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 
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10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

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

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

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
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1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

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

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 
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(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(s) item(ns) ofertado(s); 

d) conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s). 

Minuta de edital (0895654)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 55



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
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indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

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

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

recebimento da impugnação. 

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

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

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da 

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

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

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

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

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
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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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
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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 corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhada por e-mail, 
na Seção de Almoxarifado, situada na 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 
7h30 às 13h30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
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; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da 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 
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da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa 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, 

Minuta de edital (0895654)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 65



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
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25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

25.1.  No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2021. 
 
 

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 material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), 
Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança (339030.24), Itens 4 e 5, para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificações do anexo único 0875450. 

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI nº 0007936-
74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens essenciais às medidas de 
combate à COVID-19 adotadas pelo órgão. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por item, Ata de Registro de Preços. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelos órgãos contratantes. 

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

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–
feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

6 - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pelos gestores das Atas. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, 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. 
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6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Valor 
máximo 
unitário 

1 

Dispenser para papel toalha 
em bobina de papel de 
tam.20cm x 200m, 
autocorte/automático, em 
plástico ABS, plástico de 
classificação "7" , resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com chave 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas do 
dispensador: A 380mm, 
L 300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 199,04 

2 

Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com travas 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas 
Largura: 27 cm Altura: 29 
cm Profundidade: 16cm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 26,45 

3 Álcool Etílico Líquido 
Hidratado a 70% INPM, 

UNIDADE 4000 R$ 5,49 
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garrafas de 1 litro em 
plástico PET, tampa 
rosqueável, com as 
seguintes características: 

(i) 
Saneante/Desinfetante (ii) 
Líquido incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa rosqueável; (iv) 
Embalagem deverá conter 
dados de identificação, 
procedência, lote, validade 
e registro do item 
na ANVISA; e (v) 
Apresentação em CAIXAS 
contendo 12 garrafas de 1 
litro. 

4 

Luvas em látex, 
descartáveis, não cirúrgica, 
feitas em látex (borracha 
natural), hipoalergênica, 
superfície lisa, ambidestra, 
não estéril, com pó 
bioabsorvível, punhos com 
bainha, tamanho M e/ou G. 

Acondicionamento 
obrigatório em caixas de 
papelão contendo 100 
luvas.  

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

CAIXA 1000 R$ 70,71 

5 

Capote cirúrgico/avental: 

• Avental descartável para 
procedimento em uso clínico 
e hospitalar, descartável, 
não estéril; 

• Confeccionado de material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; 

UNIDADE 5000 R$ 5,45 
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• Atóxico, hipoalérgico, 
resistente, confortável, 
maleável; • Mangas longas, 
punho com elástico, 
abertura posterior, 
fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem 
velcro; 

• Modelo adulto grande TAM 
G e GG, embalagem 
contendo dados de 
idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ 
ANVISA. 

Caixa com 50 unidades. 
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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/2021  

 

Processo nº 0011036-37.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
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/2021: 
 

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. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 2735 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
preços de material de consumo - material de limpeza e produtos de
higienização de material de proteção e segurança.
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 (0888067).
Na minuta de edital, foram incluídas as disposições relativas ao Pagamento e
às Sanções Administrativas.
Outrossim, informo que a IRP nº 07/2021 restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (0895553).
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).
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, com as inclusões apontadas, seja dado
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encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/05/2021, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/05/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/05/2021, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895674 e o código CRC 1AAFFADB.

0011036-37.2020.6.02.8000 0895674v4
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Reporto-me à Informação nº 2735, da SLC

(doc. 0895674), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter a Minuta de Edital (doc. 0895654) à análise da AJ-
DG, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93.

Por se tratar de aquisição em formato de registro
de preços, fica dispensada a indicação, neste momento, da
respectiva dotação orçamentária, na forma do § 2º do art. 7º
do Decreto nº 7.892/13.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2021, às 17:05, 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
0896180 e o código CRC 9F3EB1B3.

0011036-37.2020.6.02.8000 0896180v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2021.
Senhor Diretor-Geral, 
 

                  Tratam os autos de realização de pregão com
registro de preços para a aquisição de material de limpeza e
produtos de higienização e de material de proteção e
segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas na manutenção de suas atividades, de acordo com
especificações constantes de Termo de Referência
(0799375 e 0875497), aprovado pela SAD (0887364).

Ao analisar os autos, especialmente as observações
lançadas pela SLC na Informação 2735 (0895674), vê-se que a
minuta de edital foi elaborada SEM conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade
na participação do certame, em virtude do Despacho SEIC
(0888067), que tomou por referência o valor global da
licitação. 

Contudo, percebe-se que a adjudicação será por
item, como consta no preâmbulo da citada minuta (0895654).

O art. 6º do Decreto nº 6.204/06 autoriza o
processo licitatório destinado exclusivamente
à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte nas contratações cujo valor seja de até R$80.000,00.

Sendo assim, haja vista que o  somatório de cada
item não ultrapassa tal limite, devolvo os autos a essa
Secretaria, para reavaliar a estratégia de aquisição adotada. 

 
Atenciosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 27/05/2021, às 14:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 27/05/2021, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897662 e o código CRC 8C63586C.

0011036-37.2020.6.02.8000 0897662v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2021.
À Secretaria de Administração com a manifestação

da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, contida no
Despacho AJ-DG 0897662,  para a providência ali reportada.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/05/2021, 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
0897700 e o código CRC 14569D5E.

0011036-37.2020.6.02.8000 0897700v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0897700, que se

reporta ao Despacho AJ-DG 0897662, remeto os presentes
autos à COMAP para, em conjunto com a SLC e a SEIC,
reavaliar a estratégia adotada no que importa ao regime de
exclusividade eleito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2021, às 22:48, 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
0897984 e o código CRC A0F4FFB3.
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de material de limpeza e

produtos de higienização e de material de proteção e
segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas na manutenção de suas atividades.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0897984, para reavaliação
da estratégia adotada, no que importa ao regime de
exclusividade eleito, em atenção ao Despacho AJ-DG -
 0897662.

Em análise, observamos que houve um equívoco
por ocasião da leitura do Termo de Referência,  quanto à
forma de adjudicação dos itens.

Desta forma, retificamos o anteriormente exposto
por meio Despacho SEIC - 0880678, sugerindo que seja
conferida exclusividade de participação a micro e pequenas
empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/05/2021, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898166 e o código CRC 46EC6679.
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2021.
 
 
Diante do Despacho SEIC 0898166, encaminho os

presentes autos à SLC, para proceder aos devidos ajustes na
minuta de edital, evento 0895654.

 
Após, à AJ-DG, para continuidade da análise.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/05/2021, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898451 e o código CRC B619E710.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –  
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste 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, 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 
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a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

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

4.1.1. 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 
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

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

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

Minuta alterada (0900989)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 97



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item 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. 
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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: 

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. 
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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. 

 

9.3.2.  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. 
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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 
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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. 

 

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. 
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10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

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

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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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. 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do(s) item(ns) ofertado(s); 

d) conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s). 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

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

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
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item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

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

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da 

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

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

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 

Minuta alterada (0900989)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 108



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

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

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 
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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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
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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 corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhada por e-mail, 
na Seção de Almoxarifado, situada na 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 
7h30 às 13h30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
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 
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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. 
 
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; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa 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. 
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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 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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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 2021, 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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

25.1.  No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2021. 
 
 

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 material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), 
Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança (339030.24), Itens 4 e 5, para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificações do anexo único 0875450. 

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI nº 0007936-
74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens essenciais às medidas de 
combate à COVID-19 adotadas pelo órgão. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por item, Ata de Registro de Preços. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelos órgãos contratantes. 

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

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–
feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

6 - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pelos gestores das Atas. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, 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. 
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6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Valor 
máximo 
unitário 

1 

Dispenser para papel toalha 
em bobina de papel de 
tam.20cm x 200m, 
autocorte/automático, em 
plástico ABS, plástico de 
classificação "7" , resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com chave 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas do 
dispensador: A 380mm, 
L 300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 199,04 

2 

Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com travas 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas 
Largura: 27 cm Altura: 29 
cm Profundidade: 16cm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 26,45 

3 Álcool Etílico Líquido 
Hidratado a 70% INPM, 

UNIDADE 4000 R$ 5,49 
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garrafas de 1 litro em 
plástico PET, tampa 
rosqueável, com as 
seguintes características: 

(i) 
Saneante/Desinfetante (ii) 
Líquido incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa rosqueável; (iv) 
Embalagem deverá conter 
dados de identificação, 
procedência, lote, validade 
e registro do item 
na ANVISA; e (v) 
Apresentação em CAIXAS 
contendo 12 garrafas de 1 
litro. 

4 

Luvas em látex, 
descartáveis, não cirúrgica, 
feitas em látex (borracha 
natural), hipoalergênica, 
superfície lisa, ambidestra, 
não estéril, com pó 
bioabsorvível, punhos com 
bainha, tamanho M e/ou G. 

Acondicionamento 
obrigatório em caixas de 
papelão contendo 100 
luvas.  

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

CAIXA 1000 R$ 70,71 

5 

Capote cirúrgico/avental: 

• Avental descartável para 
procedimento em uso clínico 
e hospitalar, descartável, 
não estéril; 

• Confeccionado de material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; 

UNIDADE 5000 R$ 5,45 
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• Atóxico, hipoalérgico, 
resistente, confortável, 
maleável; • Mangas longas, 
punho com elástico, 
abertura posterior, 
fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem 
velcro; 

• Modelo adulto grande TAM 
G e GG, embalagem 
contendo dados de 
idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ 
ANVISA. 

Caixa com 50 unidades. 
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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/2021  

 

Processo nº 0011036-37.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
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/2021: 
 

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. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
À AJ-DG, com a minuta de edital alterada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/06/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900990 e o código CRC 9656DA6F.
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PROCESSO : 0011036-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 625 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

                  Tratam os autos de realização de pregão com registro de
preços para a aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização e de material de proteção e segurança, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades, de acordo com especificações constantes de Termo de
Referência (0799375 e 0875497), aprovado pelo Sr. Secretário de
Administração (0887364), que também informou que a despesa com
esta aquisição, apesar de NÃO está prevista no PAC 2021 -
SEALMOX, faz parte das prioridades da Administração, vide Proc
SEI Nº 0007936-74.2020.6.02.8000, das medidas de combate à
COVID-19, adotadas por este Tribunal.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a Seção

de Instrução de Contratações manifestou-se no despacho  0888067,
elaborando o relatório estimativo (0888148), a partir do qual estimou
o valor da contratação em R$ 153.743,50 (cento e cinquenta e três
mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Ao final, encerrou por sugerir a realização de licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, sem restrição de
participação a micro e pequenas empresas.

De posse  dos autos, a Seção de Licitações e
Contratos elaborou minuta do edital (0895654), ressaltando na
Informação 2735 (0895674) que NÃO conferiu exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em razão do despacho
SEIC (0888067), e que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base entendimento do TCU. A
Intenção de Registro de Preços foi efeuada (0890408), tendo
resultado deserta (0895553).

As inclusões realizadas pela SLC foram ratificadas pela
SAD, que encaminhou os autos para análise desta Assessoria Jurídica
(0896180).  

Por meio do Despacho AJ-DG o processo foi direcionado à
Secretaria de Administração, para fins de avaliação da estratégia a
ser adotada no certame objeto dos autos, tendo em vista o disposto
no art. 6º do Decreto nº 6.204/06, que autoriza o processo licitatório
destinado exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até
R$80.000,00.

Eis uma apertada síntese dos eventos havidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às

unidades competentes, passamos a opinar quanto aos aspectos
jurídicos.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
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Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei
nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, na data de publicação desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso

II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as
leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei
com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a
Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas
no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0895654).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma da Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 7.892/2013 e 10.024/2019, com
participação restrita a micro, pequenas e médias empresas.

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.

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

Tendo em mente as disposições constantes nos decretos
acima relacionados, vê-se que os objetos 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).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão, na

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da antedita Lei
nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do Decreto nº 10.024/2019,
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação, na

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens
e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito
da administração pública federal.
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(...)
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 materiais em foco catalogados

como bens comuns, tem-se que os objetos da presente licitação
podem ser adquiridos via pregão, registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento contém
todos os elementos necessários, segundo as prescrições do art. 8º do
Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa da contratação, o
termo de referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a
minuta do edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual, obedecendo,
destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

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

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. 

 
 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente lista de verificação dos atos
administrativos e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº
8.666/93 (esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº
10.024/2019, necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, aplicável a bens e serviços, exceto os referentes à
tecnologia da informação e a obras e serviços de engenharia,
conforme ANEXO I.

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 

Item Questionário
Sim

Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado
processo administrativo
específico para a
aquisição pretendida?

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

SIM  
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2
A contratação

pretendida integra o
planejamento de
contratações?

NÃO 0799374

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM 0799375

4

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

SIM 0875497

5

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

SIM 0799375

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 N/A  
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em face da natureza e da
complexidade do objeto?
Foram fixadas em
percentuais razoáveis e
justificados?

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

SIM  
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dos custos da
futura
contratação?

22

O
Termo de
Referência
contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM  

23

Existe
aprovação do
Termo de
Referência pela
autoridade
competente?

SIM 0887364

PESQUISA DE PREÇOS

24
Foi

realizada ampla
pesquisa de
preços?

SIM  

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 0888067

26

Foi
produzida planilha
comparativa com
os preços
encontrados?

SIM
0888148
 

27

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

SIM 0888067

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

NÃO 0895654

29

Os
autos contém
justificativa para o
afastamento da
exclusividade
prevista para  

0895674
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29 prevista para
microempresas e
empresas de
pequeno porte e
Sociedade
Cooperativa?

 
0888067

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  

Parecer 625 (0901330)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 140



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 0895654

37

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

SIM 0895654

38

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

SIM 0895654

39

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

SIM  

40

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

N/A  

41

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

42

A
minuta de edital
se abstém de
definir de forma
genérica
penalidades
aplicáveis na fase
de julgamento da
licitação?

SIM 0895654

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

SIM 0895654

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 0895654

45

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

SIM 0895654

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 0895654

47

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

SIM 0895654

A
minuta do
contrato/ata e/ou
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48

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 0895654

50

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

N/A  

51

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

SIM Irreajustável

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As
normas que
dispõem sobre
margem de
preferência foram
observadas?

Ref.
Decretos nºs
7.546/ 2011 e
8.538/2015.

 N/A  

Em
face do valor
estimado do
objeto, foi
verificada a
possibilidade de a
licitação ser
exclusiva para
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54

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

N/A  

55

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

N/A  

56

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

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

 Em curso

57

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

Ref.
art. 38, caput, da
Lei nº 8.666/93 e
art. 20 do Decreto
10.024/2019

 Próxima
fase

58

Consta
a publicação do
aviso de edital?

Ref.
art. 4º, I e II, da
Lei nº 10.520/02 e
art. 20 do Decreto
nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59

Consta
a designação do
pregoeiro e equipe
de apoio?

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

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

 Registro
de preços

62

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

N/A  

63

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

N/A   

 
7. CONCLUSÃO
Dessarte, nos termos do art.38, da Lei nº 8.666/93, esta

Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade, a minuta
de edital alterada (0900989) na modalidade pregão, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o registro
de preços de material de consumo para eventual de material de
limpeza e produtos de higienização e de material de proteção e
segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas
na manutenção de suas atividades, de acordo com especificações
constantes de Termo de Referência (0799375 e 0875497).

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 07/06/2021, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901330 e o código CRC 6AB92789.

0011036-37.2020.6.02.8000 0901330v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de junho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
625/2021 (0901330), aprovando a Minuta Editalícia (0900989),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando o registro de preços de material de consumo para
eventual de material de limpeza e produtos de higienização e de
material de proteção e segurança, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades, de
acordo com especificações constantes de Termo de Referência
(0799375 e 0875497).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 07/06/2021, às 18:32, 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
0901369 e o código CRC DB8A4A1B.

0011036-37.2020.6.02.8000 0901369v1
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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 : 0011036-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo.

 

Decisão nº 1178 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0901369.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
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, objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
material de consumo - material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, tudo de acordo com
especificações constantes de Termo de Referência
(0799375 e 0875497), elaborado pela Seção de Almoxarifado -
SEALMOX e aprovado pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0900989, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 625/2021 (0901330) e demais medidas
cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/06/2021, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 
 

PROCESSO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 22 de junho de 2021 
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 –  
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste 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, 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, 
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

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

4.1.1. 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;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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. 

Edital do PE nº 17/2021 (0903221)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 151

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 
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b) Descrição detalhada de cada 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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

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

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item 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 
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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: 

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.  
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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. 

 

9.3.2.  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 
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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; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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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: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

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

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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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. 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do(s) item(ns) ofertado(s); 

d) conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s). 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

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

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
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item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

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

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da 

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

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

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

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

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 
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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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
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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 corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhada por e-mail, 
na Seção de Almoxarifado, situada na 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 
7h30 às 13h30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
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 
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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. 
 
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; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa 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. 
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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 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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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 2021, 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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

25.1.  No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 10 de junho  de 2021. 
 
 

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 material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), 
Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança (339030.24), Itens 4 e 5, para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificações do anexo único 0875450. 

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI nº 0007936-
74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens essenciais às medidas de 
combate à COVID-19 adotadas pelo órgão. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por item, Ata de Registro de Preços. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelos órgãos contratantes. 

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

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–
feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

6 - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pelos gestores das Atas. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, 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. 
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6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

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

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Valor 
máximo 
unitário 

1 

Dispenser para papel toalha 
em bobina de papel de 
tam.20cm x 200m, 
autocorte/automático, em 
plástico ABS, plástico de 
classificação "7" , resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com chave 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas do 
dispensador: A 380mm, 
L 300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 199,04 

2 

Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com travas 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas 
Largura: 27 cm Altura: 29 
cm Profundidade: 16cm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 26,45 

3 Álcool Etílico Líquido 
Hidratado a 70% INPM, 

UNIDADE 4000 R$ 5,49 
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garrafas de 1 litro em 
plástico PET, tampa 
rosqueável, com as 
seguintes características: 

(i) 
Saneante/Desinfetante (ii) 
Líquido incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa rosqueável; (iv) 
Embalagem deverá conter 
dados de identificação, 
procedência, lote, validade 
e registro do item 
na ANVISA; e (v) 
Apresentação em CAIXAS 
contendo 12 garrafas de 1 
litro. 

4 

Luvas em látex, 
descartáveis, não cirúrgica, 
feitas em látex (borracha 
natural), hipoalergênica, 
superfície lisa, ambidestra, 
não estéril, com pó 
bioabsorvível, punhos com 
bainha, tamanho M e/ou G. 

Acondicionamento 
obrigatório em caixas de 
papelão contendo 100 
luvas.  

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

CAIXA 1000 R$ 70,71 

5 

Capote cirúrgico/avental: 

• Avental descartável para 
procedimento em uso clínico 
e hospitalar, descartável, 
não estéril; 

• Confeccionado de material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; 

UNIDADE 5000 R$ 5,45 
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• Atóxico, hipoalérgico, 
resistente, confortável, 
maleável; • Mangas longas, 
punho com elástico, 
abertura posterior, 
fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem 
velcro; 

• Modelo adulto grande TAM 
G e GG, embalagem 
contendo dados de 
idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ 
ANVISA. 

Caixa com 50 unidades. 
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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/2021  

 

Processo nº 0011036-37.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2021: 

 
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 17/2021: 
 

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. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 17 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

 

PROCESSO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 22 de junho de 2021

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 –  material de
limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas
na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
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1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização
e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste 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, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA.
 
3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da
data do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser
encaminhada por e-mail.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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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:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. 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;
a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame.
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário de cada item ofertado;
b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações
similares à especificação constante no Anexo I-A;

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

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

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

7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.
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7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

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

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

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.
 
8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8 .1 3 .             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

campo próprio do sistema.
8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

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

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

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
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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.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo

de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art.
184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
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preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

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

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
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examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

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

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
 
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

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

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

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
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conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de inabilitação.
10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 

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

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
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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;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
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pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2
(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

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

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. 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.

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

3. conter a descrição do(s) item(ns) ofertado(s);
4. conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s).

11.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.

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

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
(art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 
12 - DOS RECURSOS.
 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
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12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
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.
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14.         Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
um dia útil contado da data de recebimento da impugnação.

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

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de um dia útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
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

Edital 17 (0903222)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 204



estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
 
16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n.
10.024/2019.
 
16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.

Edital 17 (0903222)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 205



 
16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
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solicitação das mesmas.
 
16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
 
16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
 
16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão
gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
 
16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização
para adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.
 
16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
 
16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
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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:
 
a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.
 
18.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
 

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

 

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

 

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

 

4. 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;

 

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

 

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

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;
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1. registro no Ministério da Saúde;

 

1. número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

f) Indicar endereço eletrônico (e m a i l ) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

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

 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
 
j)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
k)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de 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
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de
Fornecimento, encaminhada por e-mail, na Seção de Almoxarifado, situada na
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 7h30 às
13h30 às sextas-feiras.
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20.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
20.7.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias corridos, 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:
 

1. não assinar  a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;
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3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;

 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 
 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. 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,
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sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor
do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias
de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o
valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima;
 
d ) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da 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.
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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.
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22- DO PAGAMENTO.
 
22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.
 
22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1.         Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de
19 de janeiro de 2010 – MPOG.
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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 2021, 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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
25.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão
exercidos por servidores da Seção de Almoxarifado.
25.2.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais
medidas necessárias. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
26.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico. 
26.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
26.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
26.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
26.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
26.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
26.7.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
26.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus

Edital 17 (0903222)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 216



anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
26.9.       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
26.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
 
26.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
26.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
26.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
26.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
26.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 10 de junho  de 2021.
 
 

Andréa de Albuquerque César
 Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
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ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0903221.

 

Em 10 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/06/2021, às 11:04, 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
0903222 e o código CRC 61BCF7B3.

0011036-37.2020.6.02.8000 0903222v3
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Nº 108, sexta-feira, 11 de junho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 1/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0004698-
24.2020. , publicada no D.O.U de 18/02/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
serviços técnicos especializados de informática, compreendendo a realização de atividades
para sustentação das soluções de Sistemas Judiciais Eletrônicos da 5ª Região. Novo Edital:
11/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo S.n, Ed. Min. Djaci Falcao -
Bairro do Recife Recife Antigo - RECIFE - PEEntrega das Propostas: a partir de 11/06/2021

às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/06/2021, às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br.

ELIAS JOSE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 10/06/2021) 090031-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0012315-58.2020. Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme especificações e condições previstas
no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/06/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade,, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00015-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 11/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/06/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0011036-37.2020. Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e
produtos de higienização (339030.22), Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança
(339030.24), Itens 4 e 5, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022.. Total de Itens Licitados: 5.
Edital: 11/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00017-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 11/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000063-86.2021. Objeto: Prestação de serviço de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico,
para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos
requisitados sob seu uso. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/06/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00016-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 11/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 11315/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 05/2021. Objeto:
Contrato de prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte
terrestre de servidores e colaboradores a serviço do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, por demanda, no âmbito da cidade de Manaus e região metropolitana, com a
disponibilização de solução tecnológica tipo aplicativo de celular compatível, no mínimo,
com os sistemas operacionais android e ios e que possibilite a operação e a gestão dos
atendimentos via ON-LINE. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: A R DOS SANTOS EIRELI-ME. CNPJ: 32.459.849.0001-53.
Modalidade de Licitação: Edital de Pregão n. 00001/2021. Fundamentação Legal: Lei
10.520/2002, e alterações posteriores, e na Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da
Administração na Justiça Eleitoral Elemento de Despesa 33.90.33.05. Prazo de Vigência: 12
(doze) meses, a contar da data de assinatura de seu respectivo Termo. Preço: Global
estimado de R$ 487.200,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, e duzentos reais). Data da
Assinatura: 01/06/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e o Sr. ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019, que tem por objeto a locação de um

imóvel comercial tipo galpão, situado na Avenida Projetada 2, Quadra 160, lote 01,

Loteamento Jardim São Cristóvão - São Luis-MA, destinado ao funcionamento

temporário da Central de armazenamento de Urnas. (SEI nº 0000710-

22.2020.6.27.8000). Contratado: L C CARVALHO EIRELI - ME, CNPJ Nº 21.161.323/0001-

37. Objeto do aditivo: Suspensão do reajuste anual. Data de assinatura do último

signatário: 10/06/2021. Signatários: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente

do TRE/MA e o Sr. Lucas Costa de Carvalho, Representante do Locador.

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000275. Data de emissão: 08/06/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI
nº 0004485-11.2021.6.27.8000. Objeto: Aquisição de materiais de expediente e outros
itens para atender as demandas da Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais,
relacionadas às atividades administrativas e de atendimento ao público. (ARP Nº.
19/2021, vinculada ao PGE Nº 3/2021). Valor: R$ 1.773,70. Credor: PRISMA PAPELARIA
EIRELI (CNPJ: 28.076.288/0001-05).

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000272. Data de emissão: 07/06/2021. Espécie: Empenho de despesa. Processo
SEI nº 0014869-67.2020.6.27.8000. Objeto: aquisição de notebooks (item 1 - ARP nº
83/2020 - PGE nº 55/2020). Valor: R$ 23.495,00. Credor: DATEN TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ:
04.602.789/0001-01).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão n.º 15/2021. Objeto: contratação de empresa especializada em
administração e gerenciamento de frota veicular (manutenção de veículos). Proc. Adm. n.º
0002267-27.2021.6.12.8000. Empresa vencedora e valor total: Prime Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 05.340.639/0001-30 - Item 1 - R$ 149.940,00. A íntegra
da ata do pregão está disponível no sítio www.comprasnet.gov.br e no site deste Tribunal
www.tre-ms.jus.br.

SÔNIA APARECIDA GRANJA ANELLI
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0005284-44.2021.6.13.8000; 1º TA ao Contrato nº 140/21; Contratada: Altas
Networks & Telecom Ltda.; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogação
do contrato pelo período de 10/06/2021 a 31/12/2021; Valor: Não há; Classificação: Não
há; PT: Não há; NE: Não há; Fundamento Legal: Art. 57, §2º da Lei nº 8.666/93; Signatários:
Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e Almir Franz de Lima - Diretor
Comercial, pela Contratada; Assinatura: 09/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021

O TRE/PA torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 08/2021
(Serviços de Copeiragem e Garçom, com fornecimento de utensílios e materiais para o
preparo de café e chá, nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Pará). Empresa
vencedora: MEZI EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/MF nº 10.952.790/0001/69. Valor global da
proposta: R$ 150.738,48.

FELIPE HOUAT DE BRITO
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

Processo n.º 0014734-18.2020.6.14.8000. O TRE-PA resolve aplicar às empresas
J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI (CNPJ/MF 21.254.778/0001-05), A C DO A D RODRIG U ES
EIRELI (CNPJ/MF 28.037.573/0001-09), AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT DA
(CNPJ/MF 01.044.210/0001-44) e MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ/MF
17.111.492/0001-95), em razão da não manutenção de suas propostas, injustificadamente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 10 (dez)
dias, com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.502/2002, e no item 19.1, "e" do Edital de Pregão
Eletrônico nº 41/2020.

Evento: 1261054

FELIPE HOUAT DE BRITO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2019. Processo SEI nº 0025485-
53.2020.6.18.8000. CONTRATADA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A , CNPJ n°
24.936.973/0001-03. OBJETO: a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
atualmente vigentes do Contrato TRE nº 043/2019, para acrescer a importância de R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), o equivale a R$ 12.000,00 (doze mil
reais) por mês, importando em aumento de 21,083% do item de software e serviços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 02.122.0033.20GP.0022 - Julgamento
de Causas e Gestão e Administração, sob o Elemento de Despesa 3.3.90.40 - Serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação. VIGENCIA: 12 (doze) meses a contar da data de
sua publicação . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.65, §1º, da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula
Décima Primeira do CT nº 043/2019. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2021. ASSINAM: Pelo
TRE-PI, o Des. José James Gomes Pereira, e Gonçalo Alexandre Lopes , pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 30/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
01/06/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Consultório Odontológico e
Fo t o p o l i m e r i z a d o r

MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 10/06/2021) 070008-00001-2021NE111111
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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 junho de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 11/06/2021, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903919 e o código CRC 612C8666.

0011036-37.2020.6.02.8000 0903919v1

Despacho SLC 0903919         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 230



Portaria PREGOEIROS (0913067)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 231



Portaria PREGOEIROS (0913067)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 232



SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

Insc est. 0828207-24

Insc mun 360.461-6

Email: silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com

Garanhuns- PE

Telefone: (81) 3533-1029

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

PROCESSO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000

ITEM MATERIAL MARCA MODELO UNIDADE QUANT
VALOR UNITÁRIO POR 

EXTENSO
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL POR 

EXTENSO
VALOR TOTAL 

1

Dispenser para papel toalha em   bobina   de   papel   de tam.20cm         x         200m, autocorte/automático,     

em plástico   ABS,   plástico   de classificação "7" , resistente a  impactos,  na  cor  branca ou  transparente,  com 

visor transparente,   com   sistema de   fechamento com   chave de   segurança   para   evitar que abra 

facilmente. Buchas e       parafusos       inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas       aproximadas do dispensador:     

A     380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados   individualmente em caixa de papelão.

PREMISSE DISPENSER UNIDADE 150
cento e noventa e nove 

reais
R$ 199,00

vinte e nove mil, 

oitocentos e cinqüenta 

reais

R$29.850,00

3

Álcool        Etílico        Líquido Hidratado    a    70%    INPM, garrafas de     1     litro     em plástico        PET,        

tampa rosqueável,        com        as seguintes características:

(i)

Saneante/Desinfetante (ii) Líquido   incolor,   límpido   e volátil           com           odor

característico,                  (iii) Embalagem      plástica      e tampa      rosqueável;      (iv) Embalagem   deverá   conter 

dados      de      identificação, procedência,  lote,  validade e       registro       do       item na ANVISA;           e           

(v) Apresentação    em    CAIXAS contendo  12  garrafas de  1 litro.

BELLO BELLA ALCOOL UNIDADE 4000 cinco reais R$5,00 vinte mil reais R$20.000,00

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

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.

Maceio, 22 de Junho de 2021

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício 

de 2021/2022, conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

R$49.850,00

quarenta e nove mil, oitocentos e 

cinqüenta reais

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.

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.

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL POR EXTENSO
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MARCA UNIDADE QUANT. VALOR UNIT.

DESCARPAC

K CA: 36964
CX 1.000

57,6287

VALIDADE DA PROPOSTA

04

Luvas em látex, descartáveis, não cirúrgica, feitas em látex 

(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, 

ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, punhos com 

bainha, tamanho M e/ou G. Acondicionamento obrigatório 

em caixas de papelão contendo 100 luvas. Validade mínima 

de 36 meses a partir da data de entreg

57.628,70

___________________________________________________________________________________________________________________

ITEM     

CÓDIGO
VALOR TOTAL

PROPOSTA DE PREÇO - Pregão Eletrônico Nº 17/2021

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Código da UASG: 70011

DESCRIÇÃO

A empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI CNPJ Nº 21.589.394/0001-35, sediada à RUA RODRIGO

VEIGA GOUTHIER, SN, QUADRA 31 LOTE 27, PARQUE VEIGA JARDIM, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP: 74.954-500 , vem através de seu

representante legal, para fins do disposto no Edital do  Pregão Eletrônico Nº 17/2021 apresentar seus preços para os iten abaixo descritos:

Fica estabelecido em 365 dias consecutivos o prazo de validade das propostas, nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/2002

VALOR POR EXTENSO:

Cinquenta E Sete Mil, Seiscentos E Vinte E Oito Reais E Setenta Centavos

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

57.628,70

PAGAMENTO

Em até 10 dias, contados da entrega dos produtos, com a apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas.

Proposta válida por 60 dias a contar da data de apresentação após a devida homologação do certame.

GARANTIA

O objeto deverá ser entregue em até 30 dias contados da data da Autorização de Fornecimento.

PRAZO DE ENTREGA

ENDEREÇO DE ENTREGA

Declarações

A empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI CNPJ Nº 21.589.394/0001-35, sediada à RUA RODRIGO

VEIGA GOUTHIER, SN, QUADRA 31 LOTE 27, PARQUE VEIGA JARDIM, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP: 74.954-500 , vem através de

seu representante legal, para fins do disposto no Edital do  Pregão Eletrônico Nº 17/2021, declara sob as penas da lei que:

DE ACORDO COM EMPENHO.

IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME
CNPJ: 21.589.394/0001-35                 INSC ESTADUAL: 10.619.617-0

RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN QUADRA 31 LOTE 27 - PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA - GO / CEP: 74.954-500

TELE: (62) 3277-2879 / 3097-7506 62 9 8411-5747(whatsApp)

EMAIL: imperiobandeiras@gmail.com

INTERFLAG INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
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BANCO AGENCIA

BANCO ITAU 7417 99872-6

PRAÇA

APARECIDA DE GOIANIA - GO

CONTA CORRENTE

Aparecida de Goiania - GO; 05 de julho de 2021

DADOS BANCÁRIOS

     As marcas de luva podem se alterar com o processo pela escassez no mercado para revenda da mesma.

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores .

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que esta Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 

ao 49 da referida Lei Complementar.

Que seus produtos e as matérias primas utilizadas são de exelente qualidade

O domicílio fiscal da empresa, onde será emitida a nota fiscal e o Estado de Goiás.

Totos os seus produtos são de fabricação própria, menos as Luvas.

_________________________________________________________
ROSANA MIRANDA RODRIGUES

TITULAR
CPF: 617.224.801-49

INTERFLAG INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
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1

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO. UND QUANT MARCA VALOR TOTAL

5

Capote cirúrgico/avental: • Avental descartável para

procedimento em uso clínico e hospitalar, descartável, não

estéril; • Confeccionado de material hidro/hemorrepelente e

proporcionar Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de

Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), impermeável para

fluidos gramatura 20; • Atóxico, hipoalérgico, resistente,

confortável, maleável; • Mangas longas, punho com elástico,

abertura posterior, fechamento no pescoço e cintura através

de tiras, sem velcro; • Modelo adulto grande TAM G e GG,

embalagem contendo dados de idenficação, 

UND 5.000              BLANC 3,09R$                   15.450,00R$            

15.450,00R$            

Declaramos de que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos

trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas.

Validade Proposta: 60 (SESSENTA) dias

TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES

quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

PROCESSO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 22 de junho de 2021

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE

BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da

Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022

EMPRESA: BR DANTAI : BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 10.761.735/0001-91 -  INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.445.254-4

ENDEREÇO: AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LOTE 09 SALA 02 E 03, JARDIM NOVA ERA, CEP: 74.916-070 - APARECIDA DE  GOIANIA - GO

TELEFONE FIXO: (62) 3280-5152     E MAIL: licitacao@brdantai.com.br   

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1452-4 C/C:  43719-0

BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA

AV. GRAÇA ARANHA, QD. 29, LT 09 SL 02/03, J. NOVA ERA, APARECIDA DE GOIÂNIA – GO

CNPJ N° 10.761.735/0001-91 - IE: 10.445.254-4

Tel: 62 3280-5152 - 99955-6011 - E-mail: licitacao@brdantai.com.br

Proposta ITEM 05 (0913072)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 236



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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2021.
Sra. Chefe SEALMOX
 
Solicito a análise da conformidade técnica  das

propostas, ora em análise, fase de aceitação e julgamento
Pregão 17/2021, eventos abaixo em destaque:
1. PROPOSTA ITENS 01 e 03 0913070
2. PROPOSTA ITEM  04 0913071
3. PROPOSTA ITEM  05 0913072

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/07/2021, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913073 e o código CRC 7C68B8E3.

0011036-37.2020.6.02.8000 0913073v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.

Prezado Pregoeiro,

 

Apóps a análise da conformidade técnica  das propostas, ora em análise, fase de
aceitação e julgamento Pregão 17/2021, eventos abaixo em destaque:

1. PROPOSTA ITENS 01 e 03 0913070 - conforme nova proposta juntada aos autos
do mesmo licitante (vide 0913447) nota-se que o proponente desistiu de ofertar o
item 1 (dispenser para papel toalha). Logo, em relação ao item 3 - Álcool Etílico
Líquido Hidratado a 70% INPM solicita-se que o licitante envia fotos/vídeos de todo
o rótulo (frasco de um litro) com o fim de aferir se a embalagem informa o
que foi exigido no Anexo I-A do Edital objeto dos autos; (iv) Embalagem
deverá conter dados de identificação, procedência, lote, validade e
registro do item na ANVISA;

2. PROPOSTA ITEM  04 0913071 - atende plenamente as especificações técnicas;
3. PROPOSTA ITEM  05 0913072 - atende plenamente as especificações técnicas.

Atencioamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 06/07/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913408 e o código CRC 3FB1D249.

0011036-37.2020.6.02.8000 0913408v1
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DQ-DCQ-GR-03 – Ficha Técnica Álcool Etílico Líquido 70°INPM Rev.00 
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Documento da Qualidade 

DQ-DCQ-GR-03 Ficha Técnica 
Álcool Etílico Líquido 70° INPM Rev. 00 

Última Revisão: --/-- Próxima Revisão: 04/25 

Elaborado por 
 

_________________ 
Setor Responsável 

 

Verificado por 
 

__________________ 
Responsável Técnica 

 

Aprovado por 
 

_________________ 
Garantia da Qualidade 

 

 

 

1 – Identificação do Produto  

 

Nome do produto: Álcool Etílico Líquido 70° INPM 

 

2 – Fabricante  

 

Empresa: BelloBella Indústria de Cosméticos LTDA 

CNPJ: 21.559.832/0001-12 

Endereço: Avenida A, Loteamento André Luiz, Quadra 46, S/N, Dom Hélder Câmara -  Garanhuns 

– PE, CEP 55293-970 

Telefone: +55 (87) 3763-2294 

E-mail: sacbellobella@outlook.com 

CEATOX: 0800 722 6001 

 

3 – Especificações do Produto 

 

Aspecto: Líquido fluido e transparente 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

Grau alcoólico (p/p) INPM: 63 a 77°  

pH: 7,5 a 8,5 

Densidade (g/mL) 20°C: 0,816 - 0,916 

 

4 – Composição 

 

Álcool etílico 96% e água purificada. 

 

5 – Aplicação 

 

Higienização das mãos e de superfícies fixas. 

 

 

 

Certidão DILIGENCIA 01 ITEM 03 (0913537)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 242



 

DQ-DCQ-GR-03 – Ficha Técnica Álcool Etílico Líquido 70°INPM Rev.00 
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6 - Restrições de Uso 

 

Não recomendado para superfícies sensíveis ao álcool. 

 

7 – Riscos 

 

Produto inflamável. 

Se ingerido, causa alucinações idênticas a embriaguez. 

Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, beber água em abundância e procurar auxílio 

médico levando consigo a embalagem do produto. 

Cuidado! Nunca derrame sobre o fogo. 

 

8– Medidas de Primeiros Socorros 

 

 

Olhos 

Lavar imediatamente os olhos com água corrente por no mínimo 15 

minutos, mantendo as pálpebras abertas. Caso o desconforto persista 

consultar um médico apresentar embalagem/rótulo do produto. 

 
Inalação 

Mova a vítima para local ventilado. Aplicar respiração artificial somente 

se a respiração cessar. Obtenha auxílio médico. 

 

Ingestão 

Este produto apresenta baixa toxidade oral aguda. Se ingerido 

acidentalmente, manter a vítima em repouso, não induzir o vômito. 

Procure atenção médica. 

 

9 – Manuseio e Armazenamento 

 

Não armazenar sob o sol, nas proximidades de fontes de calor ou de chamas vivas. Não armazenar próximo 

de produtos ácidos e alimentos. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
Sr. Chefe substituto SEALMOX
 
Após a recomendação registrada no

evento 0913408, da lavra de V.Sª, diligênciamos na sessão
Pregão 17/2021, razão pela qual o licitante classificado no
item 03 apresentou os documentos abaixo em destaque, bem
como, consignou a possibilidade de pesquisa das
caracteristicas técnicas do produto ofertado através de site
oficial, "https://www.bellobellacosmeticos.com/"

EVENTOS:
1. 0913537
2. 0913538

Segue para avaliação de conformidade da Unidade
de V.Sª.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/07/2021, 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
0913539 e o código CRC CA46B53C.

0011036-37.2020.6.02.8000 0913539v1
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      AVLI UNIFORMES 
CNPJ: 22.669.844/0001-62 

E-mail: avliconfeccao@hotmail.com 
Rua José do Couto, Quadra 05 Lote 01, 75195-000 

Residencial Cristal, Bonfinópolis-Go, 
Contato: (62) 9 9290-8947 / (62) 9 9407-1558 

E-mail: avliconfeccao@hotmail.com 
Endereço: Rua José do Couto, Qd: 05 Lt: 01 

Residencial Cristal, Bonfinópolis-Go,  
Contato: (62) 99290-8947 

  

 

Ao pregoeiro e equipe de Apoio do Pregão Eletrônico Nº 17/2021. 

 

 

Observações: 

- Validade da Proposta de Preços: 60 dias após essa data (22/06/2021). 

-Prazo de entrega 15 dias a contar do recebimento da OF. 

- Garantia de 90 dias a partir da data de recebimento. 

- Nome do representante da empresa: Elias Narciso da Silva 

- CPF: 036.199.341-26 

Conta bancária de Pagamento 
Banco: Inter – 077 
Agência: 0001 
Conta: 2297455-5 
Titular: Elias Narciso da Silva 03619934126 

 

Bonfinópolis, 22º dia do mês de junho do ano de 2021 

Elias Narciso da Silva 

Assinatura/Carimbo 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
QUANTIDADE 

TOTAL 

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VAOR 
GLOBAL (R$) 

118 

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

estéril; • Confeccionado de material hidro/hemorrepelente 
e proporcionar Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de 

Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), impermeável 

para fluidos; • Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, 
maleável; • Mangas longas, punho com elástico, abertura 
posterior, fechamento no pescoço e cintura através de tiras, 

sem velcro; • Modelo adulto grande TAM G e GG, 

embalagem contendo dados de identificação, fabricação, 

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

50 unidades. 

Unidade 5000 R$ 3,15 R$ 15.750,00 

Valor total global R$ 15.750,00 (Quinze mil reais setecentos e cinquenta reais)  

ELIAS N DA SILVA:22669844000162
Assinado de forma digital por ELIAS N DA 

SILVA:22669844000162 

Dados: 2021.07.06 17:00:48 -03'00'
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 AVLI 

UNIFORMES 

EM GERAL 
 

Trabalhamos sempre com qualidade para fazer 
o melhor aos nossos clientes, afinal, a linha 

profissional de uniformes é a cara da empresa, 
é como se apresenta ao seu cliente, faz parte 

da imagem daquela instituição. 

Com isso, trabalhamos sempre para melhorar 
nossos processos, tecidos, máquinas e equipe 

para garantir o resultado ao cliente. 
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AVENTALHOSPITALAR LAMINADO 

 

Fabricado em não tecido 100% polipropileno laminado 

respirável branco. Manga longa. Abertura traseira, 

fechamento com tiras para amarrar atrás do pescoço e na 

cintura. Punhos de elástico. 

Ideal para áreas hospitalares e industriais. Protege as 

regiões cobertas pelo avental contra respingos de 

substâncias químicas. Por ser impermeável pode ser 

usado contra respingos de água. 
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AVENTAL CIRÚRGICO SMS AZUL  

Produto confeccionado em não tecido de alta tecnologia impede a passagem de bactérias, com 

uma eficiência de filtração que chega à 98%. O Avental Cirúrgico SMS possui dobra cirúrgica e 

toalha de mão super absorvente. É duplamente embalado para a garantia da esterilidade 

durante o manuseio. 

A primeira embalagem é composta por um não tecido impermeável que pode ser utilizado 

como cobertura de mesa. A segunda embalagem é em papel grau cirúrgico com indicador 

químico de esterilização para óxido de etileno, que garante visualmente a esterilidade pela 

mudança da coloração do papel de rosa para marrom ao entrar em contato com o gás. 

Esterilizado à óxido de etileno (ETO). 
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Macacão de segurança, confeccionado em não 

tecido, fechamento em zíper, elástico nos punhos e 

tornozelos, manga longa, capuz acoplado. 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta EPRESA ELIAS ITEM 05 (0913656)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 251



 

CARACTERÍSTICAS: 

Manga longa com elástico no punho; garante 

resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos 

e bactérias; elevada inércia química; Leveza; não 

estéril; Atóxica, não inflamável e esterilizável; Não 

absorve líquidos (como água, corantes, sangue, 

etc.…) 
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: 

Sobre matéria-prima 

Opção 1 

Material principal: Tecido não tecido para uso médico-hospitalar (TNT /  

Composição: Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico  

Gramatura: Leve, entre 20 g/m² e 25 g/m² 

Processo  Via Fundida, Termo ligado, 

Opção 2 

Material principal: Tecido não tecido para uso médico-hospitalar (TNT /  

Composição: Sintético, 100% Polipropileno, Atóxico  

Gramatura: Médio, entre 25 g/m² e 60 g/m² 
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Indicado na prevenção da contaminação por 

fatores externos transportados pelos calçados dos 

usuários de um determinado ambiente, tanto em 

unidades de saúde como outros ambientes. 

Retirar o Pro pé de sua embalagem e colocá-lo 

sobre o calçado de modo confortável. 
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Touca confeccionada em TNT. 

Serve de barreira física à propagação de 
microrganismos 

Uso em Industria alimentícia / food service 
/ açougues / cozinha industrial / padarias / 
hospitais / laboratórios / frigorífico / 
laticínio 
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As Luvas Descartáveis Descarpack são para procedimentos não cirúrgicos, fabricadas em látex 
de alta qualidade, antiderrapante, com talco. Indicadas para utilização em hospitais, clínicas 
médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde já necessidade de 
proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluídos potencialmente contaminados, 
contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados). É ambidestra, 
permitindo perfeita utilização em ambas as mãos. Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 
Produto não estéril, desenvolvida para procedimentos não cirúrgicos. O produto em em caixa 
com 100 unidades, ou seja, 50 pares, disponível em diversos tamanhos, devendo ser escolhido 
no momento da compra.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
Sr. Chefe substituo SEALMOX.
 
Segue proposta item 05 para análise de

conformidade, evento 0913656.
Aguardamos análise das diligências apontadas

despacho evento sei nº 0913539.
Sessão suspensa, retorno dia 07/07/2021 às 13h 30.
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/07/2021, às 17:53, 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
0913657 e o código CRC 36663717.

0011036-37.2020.6.02.8000 0913657v1
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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 julho de 2021.

Caro Pregoeiro,

 

Em resposta ao Despacho PREG 0913657, a SEALMOX esclarece que:

 

o licitante classificado no item 03 apresentou os documentos
competentes 0913537 e 0913538 que tornaram possível o aceite desse
item pela SEALMOX;

 

quanto ao item 5 que teve nova proposta apresentada por outra empresa (CNPJ:
22.669.844/0001-62), vide 0913656, notou-se que não foi mencionado a
marca do avental bem como não foi apresentada as informações
técnicas desse item. A empresa apenas listou alguns produtos que
comercializa e com breves descrições.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 07/07/2021, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913824 e o código CRC 584F8A20.

0011036-37.2020.6.02.8000 0913824v1
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MARCA UNIDADE QUANT. VALOR UNIT.

DESCARPACK 
CA: 36964    

percentual de 
desconto: 

19%

CX 1.000 #####

IMPERIO 
SAUDE

CX 5.000 3,20R$  

VALIDADE DA PROPOSTA

05

Capote cirúrgico/avental: • Avental descartável para 
procedimento em uso clínico e hospitalar, descartável, não 
estéril; • Confeccionado de material hidro/hemorrepelente e 

proporcionar Barreira Antimicrobiana Efetiva (Teste de 
Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), impermeável 
para fluidos;Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, 
maleável; • Mangas longas, punho com elástico, abertura 

posterior, fechamento no pescoço e cintura através de tiras, 
sem velcro; • Modelo adulto grande TAM G e GG, 

embalagem contendo dados de idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, isenção/registro no MS/ ANVISA. 

16.000,00

O objeto deverá ser entregue em até 30 dias contados da data da Autorização de Fornecimento.

PRAZO DE ENTREGA

ENDEREÇO DE ENTREGA

DE ACORDO COM EMPENHO.

Fica estabelecido em 365 dias consecutivos o prazo de validade das propostas, nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/2002

VALOR POR EXTENSO:

Setenta E Três Mil, Duzentos E Setenta Reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

73.270,00

PAGAMENTO

Em até 10 dias, contados da entrega dos produtos, com a apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas.

Proposta válida por 60 dias a contar da data de apresentação após a devida homologação do certame.

GARANTIA

04

Luvas em látex, descartáveis, não cirúrgica, feitas em látex 
(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, 

ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, punhos com 
bainha, tamanho M e/ou G. Acondicionamento obrigatório em 
caixas de papelão contendo 100 luvas. Validade mínima de 

36 meses a partir da data de entrega

57.270,00

___________________________________________________________________________________________________________________

ITEM     
CÓDIGO

VALOR TOTAL

PROPOSTA DE PREÇO - Pregão Eletrônico Nº 17/2021

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Código da UASG: 70011

DESCRIÇÃO

A empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI CNPJ Nº 21.589.394/0001-35, sediada à RUA RODRIGO
VEIGA GOUTHIER, SN, QUADRA 31 LOTE 27, PARQUE VEIGA JARDIM, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP: 74.954-500 , vem através de seu
representante legal, para fins do disposto no Edital do  Pregão Eletrônico Nº 17/2021 apresentar seus preços para os iten abaixo descritos:

IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME
CNPJ: 21.589.394/0001-35                 INSC ESTADUAL: 10.619.617-0

RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN QUADRA 31 LOTE 27 - PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA - GO / CEP: 74.954-500

TELE: (62) 3277-2879 / 3097-7506 62 9 8411-5747(whatsApp)
EMAIL: imperiobandeiras@gmail.com

INTERFLAG INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES PÁGINA 1/2
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BANCO AGENCIA

BANCO ITAU 7417

DADOS BANCÁRIOS

     As marcas de luva podem se alterar com o processo pela escassez no mercado para revenda da mesma.

Declarações

A empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI CNPJ Nº 21.589.394/0001-35, sediada à RUA RODRIGO
VEIGA GOUTHIER, SN, QUADRA 31 LOTE 27, PARQUE VEIGA JARDIM, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP: 74.954-500 , vem através de
seu representante legal, para fins do disposto no Edital do  Pregão Eletrônico Nº 17/2021, declara sob as penas da lei que:

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores .

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que esta Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 
da referida Lei Complementar.

Que seus produtos e as matérias primas utilizadas são de exelente qualidade

O domicílio fiscal da empresa, onde será emitida a nota fiscal e o Estado de Goiás.

Totos os seus produtos são de fabricação própria, menos as Luvas.

99872-6

PRAÇA

APARECIDA DE GOIANIA - GO

CONTA CORRENTE

Aparecida de Goiania - GO; 07 de julho de 2021

_________________________________________________________
ROSANA MIRANDA RODRIGUES

TITULAR
CPF: 617.224.801-49

INTERFLAG INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

DIVISÃO DE LICITAÇÕES PÁGINA 2/2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2021.
 
Sr. Chefe Substituto SEALMOX
 
Considerando que a recusa da proposta item 05,

empresa ELIAS, anexamos nova proposta EMPRESA
IMPÉRIO, ITEM 05, seguindo a ordem de classificação no
certame, razão pela  qual solicitamos a necessária análise
técnica, exclusivamente ITEM 05, PROPOSTA
EVENTO 0914107.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/07/2021, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914108 e o código CRC 0D75D8A4.

0011036-37.2020.6.02.8000 0914108v1
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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 julho de 2021.

Caro Pregoeiro,

 

Em resposta ao Despacho PREG 0914108, a SEALMOX esclarece que a Proposta ITEM
05 EMPRESA IMPÉRIO (0914107) não atende há algumas especificações ténicas
constantes do Anexo I-A do Edital objeto dos autos, a saber:

 

Confeccionado de material hidro/hemorrepelente e proporcionar Barreira
Antimicrobiana Efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE);

 

Impermeável para fluidos;

 

Modelo adulto grande TAM G e GG, embalagem contendo dados de idenficação,
fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ ANVISA

 

Do exposto, caso o licitante não comprove o atendimento das características
supracitadas, a SEALMOX opina pela reprovação da proposta no tocante a
este item.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 07/07/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914214 e o código CRC 138436DC.

0011036-37.2020.6.02.8000 0914214v1
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Av. Paulo Afonso ,485 
Jaguaribe / João Pessoa-PB 

Cep.: 58015-800 
Fone: (83) 3222-8411 

CNPJ: 17.892.706/0001-08 

 

JOÃO PESSOA, 08 DE JULHO DE 2021. 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0011036-37.2020.6.02.8000 
Data da licitação: 22 de junho de 2021 

Horário: 14:00 (quatorze horas - BRASÍLIA/DF) 
 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE LIMPEZA E 
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER 
ÀS UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS NA MANUTENÇÃO DE SUAS 
ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2021/2022. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Especificação do Produto ANVISA Marca Unid Quant Vl. 
Unitário 

Vl. 
Unitário 
Extenso 

Vl. Total 
Vl. Total  
Extenso 

05 

Capote cirúrgico/avental: 
• Avental descartável para 
procedimento em uso 
clínico e hospitalar, 
descartável, não estéril; 
• Confeccionado de 
material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; 

80175349006 ANADONA UND 5.000 3,95 

 três reais 

e noventa 

e cinco 

centavos  

       

19.750,00  

 dezenove 

mil, 

setecentos e 

cinquenta 

reais  

 TOTAL GERAL DA PROPOSTA R$  19.750,00 

Dezenove mil, setecentos e cinquenta reais  

 
 
 
Prazo de validade da Proposta: Conforme constante do Edital 
Prazo de Entrega: Conforme constante do Edital 
Local de entrega: Conforme constante do Edital 
Garantia: Conforme constante do Edital 
Estamos de acordo com todas as cláusulas do Edital. 
 
Condição de Pagamento: Conforme constante do Edital  
O prazo de entrega Conforme constante do Edital 
 

LORRAN 

COSTA 

LIMA:08

598039

454

Assinado de 

forma digital 

por LORRAN 

COSTA 

LIMA:08598039

454 

Dados: 

2021.07.08 

14:43:27 -03'00'
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Av. Paulo Afonso ,485 
Jaguaribe / João Pessoa-PB 

Cep.: 58015-800 
Fone: (83) 3222-8411 

CNPJ: 17.892.706/0001-08 

 

 
 Estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos 

incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 
comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte 
até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que por 
ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação. 

 
                      
 

 Declaramos  que a Aliquota de ICMS no Estado Paraíba é de 
18% ( dezoito p/cento), e que no corpo da proposta já estão  
acrescido os valores o ICMS de 18% 
 
 

 A empresa declara ser optante do simples Nacional  
 
 

 Declaramos que somos optantes do Simples Nacional 
 
 
 

        Declaramos expressamente de que concordamos com                 
todas as condições gerais e especial deste Pregão Eletrônico:  
17/2021 

 
 

- DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO BRADESCO 
AG.: 1104-5 
C/C.:  20855-8 
  

- DADOS DA PESSOA PARA ASSINAR O CONTRATO:  
Conter o nome: LORRAN COSTA LIMA  
Estado civil: SOLTEIRO 
Profissão: EMPRESARIO 
Número do CPF (MF) : 17.892.706/0001-08 
Documento de Identidade (RG), 3211286 
Domicílio Rua Vereador Gumercindo Barbosa Dunda – Edf. Trianon – Aeroclube -  Bessa  
Representante da Empresa. 
 
 
 
 
 

LORRAN COSTA 

LIMA:08598039

454
Assinado de forma digital 

por LORRAN COSTA 

LIMA:08598039454 

Dados: 2021.07.08 
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Av. Paulo Afonso ,485 
Jaguaribe / João Pessoa-PB 

Cep.: 58015-800 
Fone: (83) 3222-8411 

CNPJ: 17.892.706/0001-08 

 

 
 
 

_________________________________________ 
GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME 

CNPJ: 17.892.706/0001-08 
LORRAN COSTA LIMA 

RG nº3211286- SSP/PB 
CPF/MF nº 085.980.394-54 

 

LORRAN COSTA 

LIMA:085980394

54

Assinado de forma digital por 

LORRAN COSTA 

LIMA:08598039454 

Dados: 2021.07.08 14:43:52 

-03'00'
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Consultas
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

    

    

    

    

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP

CNPJ 69.348.936/0001-04

Autorização 8.01.753-4

Produto AVENTAL DE PROCEDIMENTO ANADONA

Modelo Produto Médico

AVENTAL DE POLIPROPILENO (SPUNBONDED) SEM MANGA

AVENTAL DE POLIPROPILENO (SPUNBONDED) MANGA CURTA

AVENTAL DE POLIPROPILENO (SPUNBONDED) COM MANGA

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

[sem dados cadastrados]

Nome Técnico Geral

Registro 80175349006

Processo 25351092451201082

Fabricante Legal ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro [sem dados cadastrados]

Impresso dia 22 de junho de 2021 às 08h21 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351092451201082"
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

AVENTAL DESC. MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO - STANDARD  
               

Revisão: 00         

 

_______________ D O C U M E N T O  C O M  D I S T R I B U I Ç Ã O  C O N T R O L A D A _________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem ilustrativa  

 

 

 

PRODUTO: 

         AVENTAL PROCEDIMENTO MANGA LONGA PUNHO ELÁSTICO - STANDARD - BRANCO  

   Cadastro ANVISA:                                 Classificação Fiscal:                                      Origem do Produto: 

                   80175349006                                       6210.10.00                                             NACIONAL 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 

 COMPOSIÇÃO                   100%  Polipropileno, atóxico - NÃO ESTÉRIL 

 LARGURA                           1400 mm com variação de +/ -  50 mm 

 COMPRIMENTO                1100 mm com variação de +/ -  50mm 

 CAVA                                   290 mm  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO: 

 PROPRIEDADES VISUAIS  O produto deve estar livre de qualquer material estranho, buraco, rasgo, mancha, 

umidade, gotas de polímero etc. 

 ODOR    O produto não deve ter nenhum odor diferente do odor característico do material. 

 EMBALAGEM  Embalados em embalagens plásticas de PEBD virgem "embalagem primária" e acondicionado 

em caixas de papelão "embalagem secundária" contendo as seguintes informações: Dados do fornecedor, 

descrição do material, código do material, quantidade, número do lote de fabricação, mês de fabricação e 

validade, cadastro na ANVISA. 

 VALIDADE     2 anos a partir da data de fabricação. 

 MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO   Óxido de Etileno "ETO". 

 MÉTODO DE DESCARTE  Conforme o protocolos estabelecidos do estabelecimento onde se fará a utilização. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
Sr. Chefe Substituo SEALMOX
 
Segue nova proposta para análise de conformidade

técnica, considerando que o licitante, empresa Império, não
comprovou o solicitado no evento sei nº 0914214.

NOVA PROPOSTA PARA ANÁLISE EMPRESA
GLOBAL EVENTO SEI Nº 0914804

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/07/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914805 e o código CRC 3CD07BE4.

0011036-37.2020.6.02.8000 0914805v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.

Caro Pregoeiro,

 

Em resposta ao Despacho PREG 0914805, a SEALMOX esclarece que a Proposta
EMPRESA GLOBAL (0914804) referente ao Item 5 - avental não atende há algumas
especificações ténicas constantes do Anexo I-A do Edital objeto dos autos, a
saber:

 

Confeccionado de material hidro/hemorrepelente e proporcionar Barreira
Antimicrobiana Efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE);

 

Impermeável para fluidos;

 

Modelo adulto grande TAM G e GG, embalagem contendo dados de idenficação,
fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no MS/ ANVISA

 

Do exposto, caso o licitante não comprove o atendimento das características
supracitadas, a SEALMOX opina pela reprovação da proposta no tocante a
este item.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 09/07/2021, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0914964 e o código CRC E831FE11.

0011036-37.2020.6.02.8000 0914964v1
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MSO PROTEGE EIRELI

CNPJ: 30.692.250/0001-09

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRONICO Nº / 2021
PROCESSO Nº  0011036-37.2020.6.02.8000

Item Unidade Qtde

Valor 

Unitário 

(R$)

Valor total do item 

(R$)

5 Unidade 5.000  R$      4,50 R$ 22.500,00

R$ 22.500,00

Marca: MSO
Fabricante: MSO PROTEGE
Garantia: 12 meses
Prazo de entrega: 30 dias
Validade da Proposta: 60 dias

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL - AG: 6841-1 - C/C: 25108-9

Declaro conhecer e aceitar todos os termos do edital e seus anexos.

Bauru

Mayara Cruz Teixeira
RG: 46.761.902-5

17

22 de junho de 2021

TOTAL

VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS

Capote cirúrgico/avental: Avental descartável para procedimento em uso 
clínico e hospitalar, descartável, não estéril; Confeccionado de material 
hidro/hemorrepelente e proporcionar Barreira Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), impermeável para 
fluidos; Atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável; Mangas 
longas, punho com elástico, abertura posterior, fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem velcro; Modelo adulto grande TAM G e GG, 
embalagem contendo dados de idenficação, fabricação, tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ ANVISA RDC 448/2020. Caixa com 50 unidades.

Descrição 

PROPOSTA COMERCIAL

Sede: Rua José Chaves de França, 11-35 Alto Paraíso, CEP 17-055-020 – BAURU-SP
Fone: (14) 99110-4556

E-mail: msoprotege@gmail.com

MAYARA CRUZ 

TEIXEIRA

Assinado de forma digital 

por MAYARA CRUZ TEIXEIRA 

Dados: 2021.07.13 14:42:23 

-03'00'
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 MSO PROTEGE EIRELI – 30.692.250/0001-09 
RUA JOSÉ CHAVES DE FRANÇA, 11-35 – BAURU - SP 

FICHA TÉCNICA AVENTAL PARA PROCEDIMENTO MSO PROTEGE 

Modelo Comercial: Avental para procedimento MSO PROTEGE (Vestimenta Cirúrgica) 

Modelo: Avental para procedimento hospitalar em TNT – Branco/Azul 

Indicação de uso: Indicado para procedimentos hospitalares, laboratoriais e exames de 
pacientes, podendo ser utilizado pela equipe médica e enfermaria. 

Forma de descarte: Após o uso, com a ajuda de uma outra pessoa, desamarre a parte posterior, 
puxe primeiro um lado do avental no sentido do pulso, fazendo com que a 
manga se desprenda totalmente do braço do lado avesso, tire a mão e faça o 
mesmo com o outro braço. Descarte o avental utilizando o recipiente 
apropriado para lixo hospitalar. 

Tamanhos aproximados: PP 0,90m X 1,30m 

P 1,00m X 1,30m 

M 1,10m X 1,40m 

G 1,20m X 1,40m 

GG 1,60m X 1,50m 

Especificação Técnica: Confeccionado em 100% polipropileno “tecido não tecido” 
Mangas longas, com acabamento em overlock. 
Punho em elástico 8mm OU Punho em malha canelada 
Não estéril, embalagem à vácuo 
Uso individual e descartável, Validade de 3 anos. 
Armazenar em local seco, ao abrigo do sol, arejado e limpo 

Gramatura 20g/m² - 30g/m² - 40g/m² - 50g/m² - 60g/m² - 70g/m² - 80g/m² 

Fabricante: MSO PROTEGE EIRELI 

Marca: MSO PROTEGE 

Anvisa: RDC 448 / 2020 

Procedência: Nacional 

Proposta PROPOSTA ITEM 5 (0916558)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 273



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/135452601215365941088

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 135452601215365941088-1
Data: 26/01/2021 17:37:46
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC47315-AE4W;
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0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
Srª Chefe SEALMOX.
 
Reporto-me no presente para solocitar a análise da

5ª proposta melhor classificada no item 05 pregão 17/2021,
evento 0916558. 

A sessão foi reagendada para amanhã às 15h
horário de Brasília. 

Aguardo e agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/07/2021, às 15:52, 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
0916559 e o código CRC 94A49A4C.

0011036-37.2020.6.02.8000 0916559v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da 5ª proposta, melhor classificada no

item 05 pregão 17/2021, evento 0916558, verificamos que o
licitante apresentou relatório de ensaio de avental fabricado
com TNT de gramatura 30gr.

Solicitamos que seja questionado ao licitante se a
gramatura do avental descrito em sua proposta é de 30gr,

Em sendo a gramatura de 30gr ou superior,
consideramos que a proposta atende ao Edital pois assim
garante a impermeabilidade e proteção exigidas, conforme
demonstrado no relatório de ensaio.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/07/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916619 e o código CRC E854A410.

0011036-37.2020.6.02.8000 0916619v1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 15/07/2021 16:27:08 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA 

LTDA 

CNPJ: 33.613.876/0001-62 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 287



O
 p

re
se

n
te

 d
o

cu
m

e
n

to
 d

ig
ita

l f
o

i c
o

n
fe

ri
d

o
 c

o
m

 o
 o

ri
g

in
a

l e
 a

ss
in

a
d

o
 d

ig
ita

lm
e

n
te

 p
o

r 
M

A
R

C
E

L
O

 T
IM

O
T

E
O

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

, 
e

m
 s

e
xt

a
-f

e
ir
a

, 
2

8
 d

e
 m

a
io

 d
e

 2
0

2
1

 1
6

:1
3

:1
8

 G
M

T
-0

3
:0

0
, 

C
N

S
: 

0
6

.8
7

0
-0

 -
 1

º 
O

F
ÍC

IO
 D

E

R
E

G
IS

T
R

O
 C

IV
IL

 D
A

S
 P

E
S

S
O

A
S

 N
A

T
U

R
A

IS
 E

 T
A

B
E

L
IO

N
A

T
O

 D
E

 N
O

T
A

S
/P

B
, 

n
o

s 
te

rm
o

s 
d

a
 m

e
d

id
a

 p
ro

vi
só

ri
a

 N
. 

2
.2

0
0

-2
 d

e
 2

4
 d

e
 a

g
o

st
o

 d
e

 2
0
0

1
. 

S
u

a
 a

u
te

n
tic

id
a

d
e

 d
e

ve
rá

 s
e

r 
co

n
fir

m
a

d
a

 n
o

 e
n

d
e

re
ço

 e
le

tr
ô

n
ic

o

w
w

w
.c

e
n

a
d

.o
rg

.b
r/

a
u

te
n

tic
id

a
d

e
. 

O
 p

re
se

n
te

 d
o

cu
m

e
n

to
 d

ig
ita

l p
o

d
e

 s
e

r 
co

n
ve

rt
id

o
 e

m
 p

a
p

e
l p

o
r 

m
e

io
 d

e
 a

u
te

n
tic

a
çã

o
 n

o
 T

a
b

e
lio

n
a

to
 d

e
 N

o
ta

s.
 P

ro
vi

m
e

n
to

 n
º 

1
0

0
/2

0
2

0
 C

N
J 

- 
a

rt
ig

o
 2

2
.

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 288



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 289



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 290



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 291



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 292



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 293



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 294



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 295



 !"#$%$&'('()!*$+#"'(!,(-./01/-102
3"45$67,!8#'(-1029:;;;1.(<!(-./01/-102(="'#'&'>'(029:;;;1.(<!(0?/01/-102(@A)B(-;-1-C9-.-;

@',!(<7(!,D"!+7( (EB(3(FB))BA)3(B( A3(GHE3
B+#!(<'&5,!8#'(D'<!(+!"(6!"$%$&7<'(!,(I##DJ//"!<!+$,KL5&!D!KD!K*'6KM"/75#!8#$&7&7'<'&5,!8#'+/75#!8#$&7&7'K7+DN

 I78&!>7(0C.2C-:1:0;:;91

-./01/-102

Certidão ITEM 03 CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN ATO (0917742)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 296



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.613.876/0001-62 DUNS®: 894333978
Razão Social: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Nome Fantasia: BQUIMICA EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/08/2021
FGTS 23/08/2021
Trabalhista Validade: 19/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/07/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 12/06/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/07/2021 15:08 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.613.876/0001-62
Razão Social: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Endereço:

RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO - Garanhuns / Pernambuco

Emitido em: 15/07/2021 14:51 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:

Certidão ITEM 03 SICAF GERAL (0917745)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 299



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.613.876/0001-62 DUNS®: 894333978
Razão Social: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
Nome Fantasia: BQUIMICA EQUIPAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 0823669-00 Inscrição Municipal: 360.390-3
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 14/05/2019
CNAE Primário: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E

EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E
PEÇAS

CNAE Secundário 1: 3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E
CNAE Secundário 2: 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS
CNAE Secundário 3: 3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 5: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 6: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 7: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 8: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 9: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 10: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 11: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 12: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 13: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Dados para Contato
CEP: 55.293-120
Endereço: RUA DOM JOSE, 258 - SANTO ANTONIO
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (87) 37620445
E-mail: SDIEGO_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM

Emitido em: 15/07/2021 14:49 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
071.955.624-41CPF:

Nome: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Carteira de Identidade: 7679226 Órgão Expedidor: SDS-PE
Data de Expedição: 20/09/2004 Data de Nascimento: 25/07/1990
E-mail: cdaferreira_distribuidora@outlook.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 137.166.114-68 Participação Societária: 90,00%
Nome: CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Carteira de Identidade: 988.103 Órgão Expedidor: ssp-pe
Data de Expedição: 19/09/2002 Data de Nascimento: 28/11/1953
Filiação Materna: GERALDINA BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1032721 Órgão Expedidor: ssp-pe
Data de Expedição: 30/05/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SEVERINO FLORENCIO FERREIRANome:

075.441.464-72Estrangeiro:

CEP: 55.296-735
Endereço: RUA JOSE AUSTRAGESIMO DE ATAIDE, 78 - HELIOPOLIS
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (87) 37613188
E-mail: cdaferreira_distribuidora@outlook.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 071.955.624-41 Participação Societária: 10,00%
Nome: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Carteira de Identidade: 7679226 Órgão Expedidor: SDS-PE
Data de Expedição: 29/10/2008 Data de Nascimento: 25/07/1990
Filiação Materna: CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 55.296-735
Endereço: RUA JOSE AUSTRAGESIMO DE ATAIDE, 78 - HELIOPOLIS
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (81) 97465059
E-mail: cdaferreira_distribuidora@outlook.com

Emitido em: 15/07/2021 14:49 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 071.955.624-41
Nome: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Carteira de Identidade: 7679226 Órgão Expedidor: SDS-PE
Data de Expedição: 29/10/2008 Data de Nascimento: 25/07/1990
Filiação Materna: CELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 55.296-735
Endereço: RUA JOSE AUSTRAGESIMO DE ATAIDE, 78 - HELIOPOLIS
Município / UF: Garanhuns / Pernambuco
Telefone: (81) 97465059
E-mail: cdaferreira_distribuidora@outlook.com

Linhas Fornecimento

Materiais
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE  FINALIDADES
ESPECIAIS
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
Serviços
5622 - Obras Civis Públicas ( Construção )
19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
21539 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrade Arte Especial

Emitido em: 15/07/2021 14:49 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 21.589.394/0001-35

Certidão nº: 21996415/2021

Expedição: 15/07/2021, às 16:25:17

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.589.394/0001-35,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 07/07/2021 12:49:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI 

CNPJ: 21.589.394/0001-35 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 

Assinado por NADIA RODRIGUES DOS SANTOS

Validação pelo código: 10493561083030444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica
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CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2017 18:39 SOB Nº 20174647476.
PROTOCOLO: 174647476 DE 11/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703988066. NIRE: 52600149181.
IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI ME

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 11/10/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.589.394/0001-35 DUNS®: 936528775
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI
Nome Fantasia: IMPERIO DAS BANDEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/12/2021
FGTS 19/08/2021
Trabalhista Validade: 31/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/09/2021
Receita Municipal Validade: 01/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/07/2021 14:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.589.394/0001-35 DUNS®: 936528775
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI
Nome Fantasia: IMPERIO DAS BANDEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES / 155180-HOSP ENS DR

Emitido em: 15/07/2021 14:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.589.394/0001-35
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

1359-6/00 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS TÊXTEIS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN - QUADRA31 LOTE 27 - PARQUE VEIGA
JARDIM - Aparecida de Goiânia / Goiás

Emitido em: 15/07/2021 14:49 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.589.394/0001-35 DUNS®: 936528775
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI
Nome Fantasia: IMPERIO DAS BANDEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 106196170 Inscrição Municipal: 3110021606
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 18/12/2014
CNAE Primário: 1359-6/00 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS TÊXTEIS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
CNAE Secundário 1: 1413-4/03 - FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
CNAE Secundário 2: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 3: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 4: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 5: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 6: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 7: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 8: 9529-1/99 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E

Dados para Contato
CEP: 74.954-500
Endereço: RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN - QUADRA31 LOTE 27 - PARQUE
Município / UF: Aparecida de Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 32772879 Telefone: (62) 32484485
E-mail: PRATIKACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Emitido em: 15/07/2021 14:46 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31

Certidão ITEM 04 SICAF GERAL (0917752)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 323



Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
173.153.601-15CPF:

Nome: GRACIANA MIRANDA RODRIGUES
Carteira de Identidade: 1011425 Órgão Expedidor: DGPC-GO
Data de Expedição: 27/12/1996 Data de Nascimento: 06/08/1951
E-mail: imperiobandeiras@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 173.153.601-15 Participação Societária: 100,00%
Nome: GRACIANA MIRANDA RODRIGUES
Carteira de Identidade: 10114252 Órgão Expedidor: SSP/GO
Data de Expedição: 27/12/1996 Data de Nascimento: 06/08/1951
Filiação Materna: MARIA NUNES DA SILVA
Estado Civil: Viúvo(a)

CEP: 74.953-120
Endereço: RUA X11, SN - QD 13 LT 04 - AMERICAN PARK
Município / UF: Aparecida de Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 32772879 Telefone: (62) 30977506
E-mail: imperiobandeiras@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 173.153.601-15
Nome: GRACIANA MIRANDA RODRIGUES
Carteira de Identidade: 10114252 Órgão Expedidor: SSP/GO
Data de Expedição: 27/12/1996 Data de Nascimento: 06/08/1951
Filiação Materna: MARIA NUNES DA SILVA
Estado Civil: Viúvo(a)

CEP: 74.953-120
Endereço: RUA X11, SN - QD 13 LT 04 - AMERICAN PARK
Município / UF: Aparecida de Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 32772879 Telefone: (62) 30977506
E-mail: imperiobandeiras@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
8305 - TECIDOS
8345 - BANDEIRAS, FLAMULAS E PAVILHOES
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO
Serviços

Emitido em: 15/07/2021 14:46 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
16330 - Confecção de Bandeira - Nacional / Distintiva
17876 - Locação de Roupa / Uniforme
20508 - Confecção e Instalação Mastro - Bandeira
21890 - Confecção Roseta para Bandeira

Emitido em: 15/07/2021 14:46 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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�a�OaO][Y]Ŷ àOa][\̂\_̀abaO]a[aO]a[̀dXd]a[ObYOu[\z{YOTy\̀[|_dXYO}~����}OQLsvO~��}}OxYdO\ya�Y[abaOb\OZa_\d[a
d_b\]\_b\_̀\O]\yYOKrOsrOtrOuNtSTvTOTUNTwUO\OYOXY_̀\�bYObaO][Y]Ŷ àO_{YOxYdWO_YÒYbYOYeO\ZO]a[̀\WObd[\̀aOYe
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: M. S. O. PROTEGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.692.250/0001-09

Certidão nº: 21996257/2021

Expedição: 15/07/2021, às 16:23:00

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que M. S. O. PROTEGE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.692.250/0001-09, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 15/07/2021 16:28:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: M. S. O. PROTEGE EIRELI 

CNPJ: 30.692.250/0001-09 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 14/06/2021  0048990020 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   9559604  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 13/06/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 MSO   PROTEGE   EIRELI  ,   CNPJ:   30.692.250/0001-09,   conforme   indicação   constante   do   pedido   de 
 certidão.********************************************************************************************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 14 de junho de 2021. 

                0048990020 
 PEDIDO N°:  
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.692.250/0001-09 DUNS®: 947952216
Razão Social: M. S. O. PROTEGE EIRELI
Nome Fantasia: M.S.O. PROTEGE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/08/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/12/2021
FGTS 09/08/2021
Trabalhista Validade: 20/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/12/2021
Receita Municipal Validade: 30/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/07/2021 14:45 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.692.250/0001-09 DUNS®: 947952216
Razão Social: M. S. O. PROTEGE EIRELI
Nome Fantasia: M.S.O. PROTEGE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/08/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 209.863.573.110 Inscrição Municipal: 588175
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 96.000,00 Data de Abertura da Empresa: 13/06/2018
CNAE Primário: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA

USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CNAE Secundário 1: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 2: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E

Dados para Contato
CEP: 17.055-020
Endereço: RUA JOSE CHAVES DE FRANCA, 11-035 - VILA ALTO PARAISO
Município / UF: Bauru / São Paulo
Telefone: (14) 91205662
E-mail: LICITACAO@MSOPROTEGE.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
395.799.918-98CPF:

Nome: MAYARA CRUZ TEIXEIRA
Carteira de Identidade: 467619025 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 07/02/2008 Data de Nascimento: 22/11/1989
E-mail: mayaracteixeira@yahoo.com.br

Emitido em: 15/07/2021 14:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 395.799.918-98 Participação Societária: 100,00%
Nome: MAYARA CRUZ TEIXEIRA
Carteira de Identidade: 467619025 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 07/02/2008 Data de Nascimento: 22/11/1989
Filiação Materna: LEILA CRISTINA CRUZ TEIXEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 17.051-080
Endereço: RUA MARIO GONZAGA JUNQUEIRA QD 3, 45 - VL SOUTO
Município / UF: Bauru / São Paulo
Telefone: (37) 32133094
E-mail: msoprotege@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 395.799.918-98
Nome: MAYARA CRUZ TEIXEIRA
Carteira de Identidade: 467619025 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 07/02/2008 Data de Nascimento: 22/11/1989
Filiação Materna: LEILA CRISTINA CRUZ TEIXEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 17.051-080
Endereço: RUA MARIO GONZAGA JUNQUEIRA QD 3, 45 - VL SOUTO
Município / UF: Bauru / São Paulo
Telefone: (37) 32133094
E-mail: msoprotege@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE  FINALIDADES
ESPECIAIS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

Emitido em: 15/07/2021 14:47 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.692.250/0001-09
Razão Social: M. S. O. PROTEGE EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço:

RUA JOSE CHAVES DE FRANCA, 11-035 - VILA ALTO PARAISO - Bauru / São Paulo

Emitido em: 15/07/2021 14:50 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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�̀ghsb©hghdbdec�esnealcª�ª«�ct�Z �̀ghsb©hghdbdec£bnoe�cdecmne�en¬rshb�ct�Z
�raen¦bglc�rh�lceranecgbrse��c�

�ae��c®
�e�snhjkl�cGQ_XYT_YP=XUXYV=[ZUV{U
�e�snhjklc�l��ge�erabn�cGQ_XYT_YP=XUPU=XUXYV=[ZUV{U=QT[YP�ZV{U_=]Y=?=ZS=A=]ZRPU_>=Y~=XV�_[Q�Z=̂�W}=XV�_[Q�Z=]Y
�VU__Q�Q�U��Z=�:�}=PY_Q_[YT[Y=U=Q~XU�[Z_}=TU=�ZP=RPUT�U=ZS=[PUT_XUPYT[Y}=�Z~=�Q_ZP=[PUT_XUPYT[Y}=�Z~=_Q_[Y~U=]Y
�Y�{U~YT[Z=�Z~=[PU�U_=]Y=_Y\SPUT�U=XUPU=Y�Q[UP=�SY=URPU=�U�QV~YT[Y>=�S�{U_=Y=XUPU�S_Z_=QT�VS_Z_>=�UPUT[QU=]Y=<
t̂F>=�Y]Q]U_=UXPZ�Q~U]U_=�UP\SPUz=?:=�~=̂V[SPUz=?�=�~=EPZ�ST]Q]U]Yz=<D�~>=H~RUVU]Z_=QT]Q�Q]SUV~YT[Y=Y~=�UQ�U
]Y=XUXYV�Z>
�nbab�eralc�h�enershbdl�cOQXZ=L=�=EUP[Q�QXU��Z=H��VS_Q�U=]Y=�HvHEEvH�SQXUPU]U
� brahdbde�c<C; ¡rhdbdecdec�lnresh�eral�cKTQ]U]Y
¢bglnc£¤¥h�lc̀seha¤¦eg�cf§c?D}BC;; ḧa bjkl�cMUT�YVU]Z=TZ=|SV\U~YT[Z
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g.T-5/hi12g.04HJ4L42L12�®.012�.504L162?s{pkl{kt=pntn=pnpko=mqno�n=k}=�q�sln=zk=pnpko=zk=mn} ŶPr}=�
YPP}O=n~mqrqtmkwn~mq}|msrqO=k}=po|{msrq=CEAO=po|{msrq=zk=ron{{s�srn��q=̄W̄=O=tk{s{mklmk=n=s}pnrmq{O=ln=rqt
�tnlrn=q~=mtnl{pntklmkO=rq}=js{qt=mtnl{pntklmkO=rq}={s{mk}n=zk=�kr�n}klmq=rq}=r�njk=zk={kv~tnl�n=pntn
kjsmnt=�~k=n�tn=�nrso}klmk̂=E~r�n{=k=pntn�~{q{=slro~{q{̂=�ntnlmsn=zk=M=C><̂=8kzszn{=nptq�s}nzn{=zq

zs{pkl{nzqtx=C=ªNP}}O=F=ªPP}}=k=9=MXP}} =̂:}�nonzq{=slzsjsz~no}klmk=k}=rns�n=zk=pnpko�q̂=
�150.2L42.I35.T4628:w:99

PX̂MªN̂ªY«wPPPM�V�9CEF<=F@7A
8C;B7>A

As} As} MVP ;U=YªPOPPPP ;U=ª�̂VPPOPPPP YYwP«wYPYM
MMxYMxV�

�45-462E:>:�7B=
¦4�5/-4K0.62E:>:�7B=
�1L.H12¥2�.5Ti162pm=
g.T-5/hi12g.04HJ4L42L12�®.012�.504L162?s{pkl{kt=pntn=pnpko=mqno�n=k}=�q�sln=zk=pnpko=zk=mn} ŶPr}=�
YPP}O=n~mqrqtmkwn~mq}|msrqO=k}=po|{msrq=CEAO=po|{msrq=zk=ron{{s�srn��q=̄W̄=O=tk{s{mklmk=n=s}pnrmq{O=ln=rqt
�tnlrn=q~=mtnl{pntklmkO=rq}=js{qt=mtnl{pntklmkO=rq}={s{mk}n=zk=�kr�n}klmq=rq}=r�njk=zk={kv~tnl�n=pntn
kjsmnt=�~k=n�tn=�nrso}klmk̂=E~r�n{=k=pntn�~{q{=slro~{q{̂=�ntnlmsn=zk=M=C><̂=8kzszn{=nptq�s}nzn{=zq

zs{pkl{nzqtx=C=ªNP}}O=F=ªPP}}=k=9=MXP}} =̂:}�nonzq{=slzsjsz~no}klmk=k}=rns�n=zk=pnpko�q̂=
�150.2L42.I35.T4628:w:99

ªM̂MªM̂XªNwPPPM�W�8:?7D
9;<?@B<A
9C;C=AC@?:
:7;:F7

As} As} MVP ;U=YVPOPPPP ;U=ªŴVPPOPPPP YMwP«wYPYM
MWxPNxY«

�45-462><E;:=
¦4�5/-4K0.62><E;:=
�1L.H12¥2�.5Ti162><E;:=
g.T-5/hi12g.04HJ4L42L12�®.012�.504L162?s{pkl{kt=pntn=pnpko=mqno�n=k}=�q�sln=zk=pnpko=zk=mn} ŶPr}=�
YPP}O=n~mqrqtmkwn~mq}|msrqO=k}=po|{msrq=CEAO=po|{msrq=zk=ron{{s�srn��q=°W°=O=tk{s{mklmk=n=s}pnrmq{O=ln=rqt
�tnlrn=q~=mtnl{pntklmkO=rq}=js{qt=mtnl{pntklmkO=rq}={s{mk}n=zk=�kr�n}klmq=rq}=r�njk=zk={kv~tnl�n=pntn
kjsmnt=�~k=n�tn=�nrso}klmk̂=E~r�n{=k=pntn�~{q{=slro~{q{̂=�ntnlmsn=zk=M=C><̂=8kzszn{=nptq�s}nzn{=zq

zs{pkl{nzqtx=C=ªNP}}O=F=ªPP}}=k=9=MXP}} =̂:}�nonzq{=slzsjsz~no}klmk=k}=rns�n=zk=pnpko�q̂=
�150.2L42.I35.T4628:w:99

ª�̂Nª�̂�NNwPPPM�W�;7D�C;?
F@D7><=?:
¬@C?;<A
F7D7BCDC<=:
D<E;C>DC

As} As} MVP ;U=ª«POPPPP ;U=V�̂PPPOPPPP YMwP«wYPYM
MWxVPxPX

�45-462<pmpnpkt=
¦4�5/-4K0.62<pmpnpkt=
�1L.H12¥2�.5Ti162<pmpnpkt=
g.T-5/hi12g.04HJ4L42L12�®.012�.504L162?s{pkl{kt=pntn=pnpko=mqno�n=k}=�q�sln=zk=pnpko=zk=mn} ŶPr}=�
YPP}O=n~mqrqtmkwn~mq}|msrqO=k}=po|{msrq=CEAO=po|{msrq=zk=ron{{s�srn��q=°W°=O=tk{s{mklmk=n=s}pnrmq{O=ln=rqt
�tnlrn=q~=mtnl{pntklmkO=rq}=js{qt=mtnl{pntklmkO=rq}={s{mk}n=zk=�kr�n}klmq=rq}=r�njk=zk={kv~tnl�n=pntn
kjsmnt=�~k=n�tn=�nrso}klmk̂=E~r�n{=k=pntn�~{q{=slro~{q{̂=�ntnlmsn=zk=M=C><̂=8kzszn{=nptq�s}nzn{=zq

zs{pkl{nzqtx=C=ªNP}}O=F=ªPP}}=k=9=MXP}} =̂:}�nonzq{=slzsjsz~no}klmk=k}=rns�n=zk=pnpko�q̂=
�150.2L42.I35.T4628:w:99
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,-.,-/./0,1222,34,56789869:;
<9<;59869
<89=6>9:5=?9

@AB @AB ,C2 8D:EF2G2222 8D:C/.222G2222 0,1241020,
02H20HIC

JKLMKNOPQR8;:
SKTLUMKVWXNOPQR8;:
JYZX[YO\O]XL̂_YNOPQR8;:
X̀̂ MLUa_YÒXWK[bKZKOZYOcTdXWYOceXLWKZYNO?Afghifhj:gkjk:gkghl:mnklok:hB:pnpAik:qh:gkghl:qh:mkB.02rB:s
022BG:ktmnrnjmh1ktmnBumArnG:hB:glufmArn:9R@G:glufmArn:qh:rlkffAvArkwxn:y/y:G:jhfAfmhimh:k:ABgkrmnfG:ik:rnj
pjkirk:nt:mjkifgkjhimhG:rnB:zAfnj:mjkifgkjhimhG:rnB:fAfmhBk:qh:vhrokBhimn:rnB:rokzh:qh:fh{tjkiwk:gkjk
hzAmkj:|th:kpjk:vkrAlBhimh.:Rtrokf:h:gkjkvtfnf:Airltfnf.:}kjkimAk:qh:,:9PQ.:~hqAqkf:kgjnsABkqkf:qn

qAfghifkqnjH:9:EF2BBG:5:E22BB:h:<:,-2BB.:;Bpklkqnf:AiqAzAqtklBhimh:hB:rkAsk:qh:gkghlxn.:
�YLWXOZKOX��LX̂KNO~;1;<<

,,.,F4.I4-1222,3FE@9P=9P9
�;8P;>�
>Q~;8>695
;68;56

@AB @AB ,C2 8D:IC2G2222 8D:4/.C22G2222 0,1241020,
,/H,FH2C

JKLMKNO�Q8=>Q~:
SKTLUMKVWXNO�Q8=>Q~:
JYZX[YO\O]XL̂_YNO�Q8=>Q~:
X̀̂ MLUa_YÒXWK[bKZKOZYOcTdXWYOceXLWKZYNO?Afghifhj:gkjk:gkghl:mnklok:hB:pnpAik:qh:gkghl:qh:mkB.:02rB:s
022BG:ktmnrnjmh1ktmnBumArnG:hB:glufmArn:9R@G:glufmArn:qh:rlkffAvArkwxn:y/y:G:jhfAfmhimh:k:ABgkrmnfG:ik:rnj
pjkirk:nt:mjkifgkjhimhG:rnB:zAfnj:mjkifgkjhimhG:rnB:fAfmhBk:qh:vhrokBhimn:rnB:rokzh:qh:fh{tjkiwk:gkjk
hzAmkj:|th:kpjk:vkrAlBhimh.:Rtrokf:h:gkjkvtfnf:Airltfnf.:}kjkimAk:qh:,:9PQ.:~hqAqkf:kgjnsABkqkf:qn

qAfghifkqnjH:9:EF2BBG:5:E22BB:h:<:,-2BB.:;Bpklkqnf:AiqAzAqtklBhimh:hB:rkAsk:qh:gkghlxn.:
�YLWXOZKOX��LX̂KNO~;1;<<

,2./4,./EC1222,3-,R8:?9P=96
?6@=86R�6?Q8
�Q@<6=9598
5=?9

@AB @AB ,C2 8D:--CG02228D:,I-.0F2G2222001241020,
,,HCIH20

JKLMKNOPQR8;:
SKTLUMKVWXNOPQR8;:
JYZX[YO\O]XL̂_YNOR8,0:
X̀̂ MLUa_YÒXWK[bKZKOZYOcTdXWYOceXLWKZYNO?Afghifhj:gkjk:gkghl:mnklok:hB:pnpAik:qh:gkghl:qh:mkB.02rB:s
022BG:ktmnrnjmh1ktmnBumArnG:hB:glufmArn:9R@G:glufmArn:qh:rlkffAvArkwxn:y/y:G:jhfAfmhimh:k:ABgkrmnfG:ik:rnj
pjkirk:nt:mjkifgkjhimhG:rnB:zAfnj:mjkifgkjhimhG:rnB:fAfmhBk:qh:vhrokBhimn:rnB:rokzh:qh:fh{tjkiwk:gkjk
hzAmkj:|th:kpjk:vkrAlBhimh.:Rtrokf:h:gkjkvtfnf:Airltfnf.:}kjkimAk:qh:,:9PQ.:~hqAqkf:kgjnsABkqkf:qn

qAfghifkqnjH:9:EF2BBG:5:E22BB:h:<:,-2BB.:;Bpklkqnf:AiqAzAqtklBhimh:hB:rkAsk:qh:gkghlxn.:
�YLWXOZKOX��LX̂KNO~;1;<<

�KVMX̂O�QpfH:lkirhf:rnB:�:ik:vjhimh:vnjkB:hsrlt�qnf:ghln:gjh{nhAjn�

]K[YLOZYO�KVMX ����\��S K̀WK\�YLKO�X�ÛWLY

8D:--CG0222 ,2./4,./EC1222,3-, 001241020,:,IH22H22HI22

8D:IC2G2222 ,,.,F4.I4-1222,3FE 001241020,:,IH22H22HI22

8D:EF2G2222 ,-.,-/./0,1222,34, 001241020,:,IH22H22HI22

8D:E42G2222 EI.FEI.IFF1222,3/I 001241020,:,IH22H22HI22

8D:0C2G2222 E,.,E,.-EF1222,3/I 001241020,:,IH22H22HI22

8D:0E2G2222 2-.,EF.E041222,3CI 001241020,:,IH22H22HI22

8D:,--G2I22 EE.4,E.F/41222,340 001241020,:,IH22H22HI22

8D:0E-G2222 ,,.,F4.I4-1222,3FE 001241020,:,IHE,HEFH0C/

8D:00-G4C22 2-.,EF.E041222,3CI 001241020,:,IHCEHI2HC,E

�_YOX�ÛWX�O[KVMX̂OZXOZX̂X��KWXOJ�\���O�KLKOYOUWX�

��XVWŶ OZYO�WX�

��XVWY K̀WK cT̂ XL�Ka�X̂

;irhjjkBhimn
kiulAfh:qh
gjngnfmkf

001241020,
,IH,-H02

9iulAfh:qh:gjngnfmkf:qn:AmhB:vAiklA�kqk.

9phjmtjk
001241020,
,IHE2H22

6mhB:kphjmn.

;irhjjkBhimn
hmkgk:kphjmk

001241020,
,IHC0HE-

;irhjjkqk:hmkgk:kphjmk:qn:AmhB.

6i�rAn:,k
hmkgk:vhrokqk

001241020,
,IHC0HE-

6i�rAn:qk:hmkgk:vhrokqk.:�njihrhqnjhf:rniznrkqnfH:�njihrhqnjhf:|th:kgjhfhimkjkB:lkirh:himjh
8D:,--G2I22:h:8D:0C2G2222.

;irhjjkBhimn
001241020,
,IHC/HI2

6mhB:hirhjjkqn.

;irhjjkBhimn
hmkgk:vhrokqk

001241020,
,IHC/HI2

;irhjjkqk:hmkgk:vhrokqk:qn:AmhB.

8hrtfk:qh
gjngnfmk

001241020,
,CH0-H2/

8hrtfk:qk:gjngnfmk.:�njihrhqnjH:@6579P?8Q:?6;}Q:?;:95R���;8��;:�;88;689:;:>69:5=?9G
>P<�1><�H:EE.4,E.F/41222,340G:ghln:Bhlonj:lkirh:qh:8D:,--G2I22.:~nmAznH:56>6=9P=;
8;}6@=8Q�:9:?;@6@=�P>69:?9:9<8;@;P=9��Q:?9:<8Q<Q@=9yRnk:=kjqh�:7hion:gnj:BhAn
qhffh:fnlArAmkj:inffk:qhfrlkffAvArkwxn:in:lnmh:,.:~nmAzn:qh:hjjn:kn:lkiwkj:k:gjngnfmk:AiArAkl:in
fAfmhBk.:?hfqh:�u:k{jkqhwn�y

8hrtfk:qh 001241020,8hrtfk:qk:gjngnfmk.:�njihrhqnjH:<9R5Q:5�6@:~98=6P@G:>P<�1><�H:2-.,EF.E041222,3CIG:ghln
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-./-/012 34567548 9:;</.=;2>?:=@:=AB=CCDEF4GGH=I/1JK/5=LAMLMNOP=AQRSNPTPE=UVM=AQNLMUTQS=PM
WSQNOXMUPIQUOM=TM=LAQYMQXAM=NMZAQ=P=LMNNXZX[XTPTQ=TQ=UQYMRXP\VM=]P[MA
QNOXIPTMH

A:?̂02=@:
-./-/012

G3_G8_CGC3
365635G8

A:?̂02=@2=-./-/012H=̀/.>:?:@/.5=NPUOPUP=aQAUQRb=RMIQARXP[=QXAQ[XE=RULc_RL̀5
33H37FH6FD_GGG3d7eE=-:;/=9:;</.=;2>?:=@:=AB=CeDEGGGGH=I/1JK/5=[XRXOPUOQ=AQYXNOAMS=UP
NQNNVM=WSQ=UVM=f=LMNNg]Q[=PRQXOPA=M=]P[MA=QNOXIPTM=LQ[P=PTIXUXNOAP\VMH

A:?̂02=@:
-./-/012

G3_G8_CGC3
345GD544

A:?̂02=@2=-./-/012H=̀/.>:?:@/.5=IQTXR=LAMTSOMN=LPAP=NPSTQ=QXAQ[XE=RULc_RL̀5
e3H3e3HDe7_GGG3d86E=-:;/=9:;</.=;2>?:=@:=AB=C4GEGGGGH=I/1JK/5=LAMLMNOP=AQRSNPTPE
[XRXOPUOQ=APOX̀XRMS=P=XILMNNXZX[XTQ=TQ=PRQXOPA=M=]P[MA=QNOXIPTM=LQ[P
PTIXUXNOAP\VM

Q12-2
h:?<2@2=d
A:1/.>/=@/
î;j29:>1/

G3_G8_CGC3
345CF563

A:1/.>/=@:=J1:9=@/=ĉ;j29:>1/=-2.2=2=:12-2=h:?<2@2=@2=TJ0-̂12H

Q>?:..29:>1/
G3_G8_CGC3
345e3563

X1:9=:>?:..2@/H

Q>?:..29:>1/
:12-2=h:?<2@2

G3_G8_CGC3
345e3563

Q>?:..2@2=:12-2=h:?<2@2=@/=J1:9H

A:?̂02=@:
-./-/012

G3_G8_CGC3
345e6563

A:?̂02=@2=-./-/012H=̀/.>:?:@/.5=AXRkPAT=[SRXUM=TQ=WSPTAMN=[XRXOPRPM=Q=RMZAPURPE
RULc_RL̀5=e6H7e6H677_GGG3d86E=-:;/=9:;</.=;2>?:=@:=AB=eFGEGGGGH=I/1JK/5=[XRXOPUOQ
APOX̀XRMS=P=XILMNNXZX[XTPTQ=TQ=PRQXOPA=M=]P[MA=QNOXIPTM=LQ[P=PTIXUXNOAP\PM

A:?̂02=@:
-./-/012

G3_G8_CGC3
345685GD

A:?̂02=@2=-./-/012H=̀/.>:?:@/.5=[X]APAXP=Q=LPLQ[PAXP=LAPOXRP=[OTPE=RULc_RL̀5
3DH3D8H8C3_GGG3dF3E=-:;/=9:;</.=;2>?:=@:=AB=e7GEGGGGH=I/1JK/5=LAMLMNOP=AQRSNPTPE=UVM
AQNLMUTQS=PM=WSQNOXMUPIQUOM=TM=LAQYMQXAM=NMZAQ=P=LMNNXZX[XTPTQ=TQ=UQYMRXP\VM
]P[MA=QNOXIPTMH

A:?̂02=@:
-./-/012

G3_G8_CGC3
345485C6

A:?̂02=@2=-./-/012H=̀/.>:?:@/.5=ZA=TPUOPX=TXNOAXZSXTMA=kMNLXOP[PA=[OTPE=RULc_RL̀5
3GH8F3H8e4_GGG3dD3E=-:;/=9:;</.=;2>?:=@:=AB=DD4ECGGGH=I/1JK/5=LAMLMNOP=AQRSNPTPE=UVM
AQNLMUTQS=PM=WSQNOXMUPIQUOM=TM=LAQYMQXAM=NMZAQ=P=LMNNXZX[XTPTQ=TQ=UQYMRXP\VM
]P[MA=QNOXIPTMH

Pl:.1̂.2=@/
-.2m/=d
R/>K/?2no/
2>:p/

GF_G8_CGC3
365GF5CF

R/>K/?2@/=-2.2=:>KJ/=@:=2>:p/=/=h/.>:?:@/.=NX[]PUTAM=TXQYM=TQ=P[ZSWSQAWSQ=̀QAAQXAP=Q
RXP=[OTPE=RULc_RL̀5=eeHF3eH78F_GGG3dFCH

Q>?:..29:>1/
@/=-.2m/=d
R/>K/?2no/
2>:p/

GF_G8_CGC3
365CG546

Q>?:..2@/=-:;/=L.:j/:J./=/=-.2m/=@:=R/>K/?2no/=@:=P>:p/=@/=h/.>:?:@/.=NX[]PUTAM=TXQYM=TQ
P[ZSWSQAWSQ=̀QAAQXAP=Q=RXP=[OTPE=RULc_RL̀5=eeHF3eH78F_GGG3dFCH

R2>?:;2@/=>/
î;j29:>1/

34_G8_CGC3
345G3568

X1:9=?2>?:;2@/=>/=î;j29:>1/H=I/1JK/5=J1:9=h.2?2002@/=?/>0J@:.2>@/=q̂:=2=92J/.J2=@/0=;J?J12>1:0
>o/=2?:J12.29=/=-.:n/=:01J92@/=@2=2@9J>J01.2no/

rstuvwxyzv{ux|zv|}~vyu�vu�v���ytu����utuxzv{

=
�zv{�u�u�u�xy�v|yv�u���v�uzt����

��t�tyz�y=L2.1J?J-2.29=@:01:=J1:9=20=:9-.:020=2l2Jp/=.:;2?J/>2@20E=?/9=0̂20=.:0-:?1JK20=-./-/0120H=
uuuuuuuuuuuuuuuu=�P0=-./-/0120=?/9=�=>2=h.:>1:=h/.29=@:0?;200JhJ?2@20�

�r������ �t�|v�v�t�
������u
���x������

�v�����}st
������

���|zx���v ���t�u�|xz� ���t�u��t���
��z���t��
�v�xyz�t

eeHF3eH78F_GGG3dFCNX[]PUTAM
TXQYM=TQ
P[ZSWSQAWSQ
Q̀AAQXAP=Q=RXP
[OTP

NJ9 NJ9 34G AB=CFE64GG AB=eHDF8E4GGG C3_GF_CGC3
385eF5C8

������uLAQIXNNQ=
����x��|zv�uLAQIXNNQ=
�t�v�tu�u�v�yst�uTXNLQUNQA=
�vy��x}stu�vz������u�tu �¡vztu ¢v�z��t�uTJ0-:>0:.=-2.2=-2-:;=1/2;<2=J>1:.h/;<20=@:=C=/̂=e=@/l.20H=:9
-;£01J?/=PZNE=-;£01J?/=@:=?;200JhJ?2no/=¤8¤E=.:0J01:>1:=2=J9-2?1/0E=>2=?/.=l.2>?2=/̂=1.2>0-2.:>1:E=?/9=KJ0/.
1.2>0-2.:>1:E=?/9=0J01:92=@:=h:?<29:>1/=?/9=1.2K20=@:=0:ĵ.2>n2=-2.2=:KJ12.=q̂:=2l.2=h2?J;9:>1:H=Ẑ ?<20=:
-2.2ĥ0/0=J>?;̂0/0H=Y2.2>1J2=@:=3=PUMH=I:@J@20=2-./pJ92@20=[2.ĵ.25=C8=?9=P;1̂.25=CD=?9=L./ĥ>@J@2@:5

3F?9H=Q9l2;2@/0=J>@JKJ@̂2;9:>1:=:9=?2Jp2=@:=-2-:;o/H=
�t�zvu��uv{��vy��uIQ_QLL

3DH3D8H8C3_GGG3dF3[X]APAXP=Q
LPLQ[PAXP
LAPOXRP=[OTP

NJ9 NJ9 34G AB=e7EGGGG AB=4H8GGEGGGG C3_GF_CGC3
CG5GC564

������uUMZAQ=
����x��|zv�uUMZAQ=
�t�v�tu�u�v�yst�uUMZAQ=
�vy��x}stu�vz������u�tu �¡vztu ¢v�z��t�uTJ0-:>0:.=-2.2=-2-:;=1/2;<2=J>1:.h/;<20=@:=C=/̂=e=@/l.20H=:9
-;£01J?/=PZNE=-;£01J?/=@:=?;200JhJ?2no/=¤8¤E=.:0J01:>1:=2=J9-2?1/0E=>2=?/.=l.2>?2=/̂=1.2>0-2.:>1:E=?/9=KJ0/.
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o\p]fc/h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀8/rc_\̂ ]̂hc_̂g/]c\sc]̀hcg>/rc_\̂ ]̂hc_̂g/tn̂ /̀i_̂ĝ\b̀_̀a/è\]̂/̂\b_̂
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i_cicgb̀

,=;,:;=,=.
..>=7>4:

1̂ ]ng̀/h̀/i_cicgb̀8/rc_\̂ ]̂hc_>/ryjzj{[y/o|}~��1oj/[/u�z[1uo�/y�}j-/u|��;u�r>
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b̂ <be<\b

sSNtSWQnYX�g��Yg4
wSxNytSzOPWQnYX�g��Yg4
sMRP{MQ|Q}PNV~MWQ̂ĉ bẐĉ 4̂
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b̀ <̂\<br

sSNtSWQXYum�4
wSxNytSzOPWQXYum�4
sMRP{MQ|Q}PNV~MWQnijY�4lZ4[k4
�PVtNy�~MQ�POS{�SRSQRMQ�x�POMQ��PNOSRMWQn5D:?4084@:/0H94=0?>:2/:D06?94.:34>625216>:94706/:?4084@:/0H
�A322:>;:4.:/52:@�94;6B3:@0210.6>:94?5B0276>604@6?:94:8A6=0?/2:94.:340?/E26@94>384BC4A63:A?32D6D0@94B5.;3?4>38
A:6.;:94/:8:.;34X40Z354�]4i>3.=6>63.:80./343A261:/C2634084>:6H:?4=04B:B0@G34>3./0.=34bcc4@5D:?]f:@6=:=0

8-.68:4=04\_480?0?4:4B:2/624=:4=:/:4=040./201:]4
LMNOPQRSQPTUNPVSWQXYZY[[

q̂]̂ec]q̂ qZcccbdqajY�uXYu4lkXYglmk
uY4[gku�jkh
XYumlkh4njui

h68 h68 b]ccc c9cbcc4o gp4ec9ec\c b̂Zc_Ẑĉ b
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K[OOOO2\ X]2_a[KaLN HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàOàHLM

M[OOOO2\ X]2_N[LNN̂ HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàK_̀KHO

L[OOOO2\ X]2_̂ [Ĥ IL HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàML̀_M̂

[̂OOOO2\ X]2_L[̂_OM HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàIÌIKM

[̂LOOO2\ X]2_L[IO_N HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌIÒHK̀INM
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N[KOOO2\ X]2_I[aHHN HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌIÒMÌLOO

HM[OOOO2\ X]2_H[LĤ ^ KHJLNaJMaIFOOOHPML KKFO_FKOKH2HÌIÒMǸLOO

HL[OOOO2\ X]2_O[HOML KHJLNaJMaIFOOOHPML KKFO_FKOKH2HÌIÒLÒHMO

HI[NaOO2\ X]2_O[HNHM M̂ JHNOĴ_aFOOOHPIa KKFO_FKOKH2HÌIH̀IH̀HNM

H_[OOOO2\ X]2La[Ma_I M̂ JHNOĴ_aFOOOHPIa KKFO_FKOKH2HÌIK̀OÒHLM

Ĥ [OOOO2\ X]2LN[_NaM KHJLNaJMaIFOOOHPML KKFO_FKOKH2HÌIK̀K_̀HLO

Ĥ [LOOO2\ X]2LN[MMLN KKJ__aJNIIFOOOHP_K KKFO_FKOKH2HÌIK̀IH̀_NO

a[OOOO2\ X]2_I[MI_H Ĥ JNaKĴO_FOOOHPON KKFO_FKOKH2HÌIÌM̂ M̀LO
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[\]̂__̀hc1c1i_̀lc1ĥ1xc\sc]̀yzc1ĥ1j\̂{c1îec1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�
~[1�j}~[o3ju1[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

Ata PREGÃO 17 (0917759)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 356



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� ���+�

,-./-0123-
1.45-

647-08123-9:4
/1;-<

=>?=@?A=AB
B>CDECDB

F;G4<123-9.19.47-08123-9:19H<-H-IG1J9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZX9H4;-9̂ 4;_-<9;1.049:49B[X====̀ 9490-̂
H4<04.Ga1;9.47-081:-919ABX====̀ `J9M-G8/-C9H4<04.Ga1;9:49:4I0-.G-91baIG1:-9H4;-9;808G1.G491HcI
<478IG<-9.19I4II3-J

Fd4<Ga<19:-
H<1e-9]
,-./-0123-
1.45-

=>?=@?A=AB
B@CABCDE

,-./-01:-9H1<194./8-9:491.45-9-9f-<.404:-<9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO9VF6ROLPFT
OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZJ

647-08123-9:4
/1;-<

=>?=@?A=AB
B@CAAC\@

F;G4<123-9.19.47-08123-9:19H<-H-IG1J9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZX9H4;-9̂ 4;_-<9;1.049:49B[X====̀ 9490-̂
H4<04.Ga1;9.47-081:-919B[X\[==̀ `J9M-G8/-C96QgQ9FYSTUOX9FWL6hF6RQ9,QM9F9NPQNQTUF9RQ
WL,LUF6UO

647-08123-9:4
/1;-<

=>?=@?A=AB
B@CADC=B

F;G4<123-9.19.47-08123-9:19H<-H-IG1J9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZX9H4;-9̂ 4;_-<9;1.049:49B[X====̀ 9490-̂
H4<04.Ga1;9.47-081:-919BEX====̀ `J9M-G8/-C9gFWQP9FYSTUFR=

O.04<<1̂ 4.G-
:-9H<1e-9]
,-./-0123-
1.45-

=>?=@?A=AB
B@CA@CD@

O.04<<1:-9-9H<1e-9:49,-./-0123-9:49F.45-9H4;-9f-<.404:-<9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ
RO9VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZJ

h1d8;8G123-9:4
f-<.404:-<

BZ?=@?A=AB
BZC=ZC\>

h1d8;8G123-94̂ 97<aH-9:49H<-H-IG1IJ9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWL9]9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\Z

ijklmnopqmrlosqmstumplvmlwmxywpklz{w{lkloqmr

9
|qmr}l~l�l��msq{�

�wkzkpq{p9N1<G808H1<1̂ 9:4IG498G4̂ 91I94̂ H<4I1I91d185-9<4;108-.1:1IX90-̂ 9Ia1I9<4IH40G8/1I9H<-H-IG1IJ9
llllllllllllllll9�FI9H<-H-IG1I90-̂ 9�9.19f<4.G49f-<1̂ 9:4I0;1II8f801:1I�

�i������ �kwsmxmvkw
������l
��yoz{w{v{

�mx�{w{tjk
������

�y{sqov{vm �{�kwl�soq� �{�kwl��k�{�
�{q{��kw{
�m�opqwk

\=J>EAJAZ=?===B]=EMJ9TJ9QJ
NPQUO�O
OLPOWL

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9DXZ=== P�9AAJZ==X==== AA?=>?A=AB
=>C\DC=E

�{wx{}lMTQ9
�{�wox{sqm}lMTQ9NPQUO�O9
�kvm�kl�l�mwpjk}lFgO6UFW9U6U9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-
4̂ 9aI-90; .80-949_-IH8G1;1<X9:4I01<G�/4;X9.3-94IG¡<8;¢9,-.f4008-.1:-9:49̂ 1G4<81;9_8:<-?_4̂ -<<4H4;4.G494
H<-H-<08-.1<9V1<<48<19F.G8̂80<-d81.19Of4G8/19�U4IG49:49Of808£.0819:49K8;G<123-9V10G4<8-;c78019]9VKO�X98̂H4<̂ 4�/4;
H1<19f;a8:-I¢9FGc580-X9_8H-1;¡<780-X9<4I8IG4.G4X90-.f-<G�/4;X9̂ 1;4�/4;¢9M1.71I9;-.71IX9Ha._-90-̂ 94;�IG80-X
1d4<Ga<19H-IG4<8-<X9f40_1̂ 4.G-9.-9H4I0-2-94908.Ga<191G<1/¡I9:49G8<1IX9I4̂ 9/4;0<-¢9M-:4;-91:a;G-97<1.:49UFM9�94
��X94̂ d1;174̂ 90-.G4.:-9:1:-I9:498:4.f80123-X9f1d<80123-X9G1̂ 1._-X9;-G4X98I4.23-?<478IG<-9.-9MT?9F6gLTF9PR,

DD[?A=A=J9,185190-̂ 9Z=9a.8:1:4IJ9
�kwqmlv{lmrzwmp{}lMO?ONN

\>J>D[JBDB?===B]>AgF6ROPTQ6
WSL¤9RO9YOTST
MFP¥SOT
=E>E[=>A@A>

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9ZX==== P�9AZJ===X==== AB?=>?A=AB
B>C=\CA\

�{wx{}lV4IGK1d<8;?N<-GR4I09
�{�wox{sqm}lV4IGK1d<8;?N<-GR4I09
�kvm�kl�l�mwpjk}lF/4.G1;9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-
4̂ 9aI-90; .80-949_-IH8G1;1<X9:4I01<G�/4;X9.3-94IG¡<8;¢9,-.f4008-.1:-9:49̂ 1G4<81;9_8:<-?_4̂ -<<4H4;4.G494

H<-H-<08-.1<9V1<<48<19F.G8̂80<-d81.19Of4G8/19�U4IG49:49Of808£.0819:49K8;G<123-9V10G4<8-;c78019]9VKO�9
�kwqmlv{lmrzwmp{}lMO?ONN

B@J[EAJ@=>?===B]=[�WQVFW
,QMOP,LFW
OLPOWL

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9ZXAB== P�9A>J=Z=X==== AA?=>?A=AB
B=CZAC=\

�{wx{}lF6FRQ6F9
�{�wox{sqm}lF6FRQ6F9
�kvm�kl�l�mwpjk}lF6FRQ6F9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9¦9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-
4̂ 9aI-90; .80-949_-IH8G1;1<X9:4I01<G�/4;X9.3-94IG¡<8;¢9¦9,-.f4008-.1:-9:49̂ 1G4<81;9_8:<-?_4̂ -<<4H4;4.G494
H<-H-<08-.1<9V1<<48<19F.G8̂80<-d81.19Of4G8/19�U4IG49:49Of808£.0819:49K8;G<123-9V10G4<8-;c78019]9VKO�X98̂H4<̂ 4�/4;

H1<19f;a8:-I¢9[=B@Z\DE==>9F6FRQ6F9
�kwqmlv{lmrzwmp{}lMO?ONN

\ZJ\[DJ=[A?===B]=[K9,9RO
,FPgFWhQ
,Q6KO,,QOT
OLPOWL

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9ZXD=== P�9A@J===X==== AA?=>?A=AB
=BCZ=CBD

�{wx{}lf09
�{�wox{sqm}lf090-.f402§4I9
�kvm�kl�l�mwpjk}lK,9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9¦9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-

Ata PREGÃO 17 (0917759)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 357



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� �+�+�

,-./01.2345621.,.710869:3:;<.=,02:;9>?,3<.5@1.,09A;63B.C.D15E,22615:=1.=,.-:9,;6:3.76=;1F7,-1;;,8,3,59,.,
8;181;2615:;.G:;;,6;:.H596-62;1I6:5:.JE,96?:.KL,09,.=,.JE626M526:.=,.N639;:O@1.G:29,;613PQ62:.R.GNJS<.6-8,;-,>?,3
8:;:.E3/6=10B.C.H9PT621<.7681:3A;Q621<.;,0609,59,<.215E1;9>?,3<.-:3,>?,3B.C.U:5Q:0.315Q:0<.8/571.21-.,3>09621<
:I,;9/;:.8109,;61;<.E,27:-,591.51.8,021O1.,.2659/;:.:9;:?A0.=,.96;:0<.0,-.?,32;1B.C.U1=,31.:=/391.Q;:5=,.LHU.V
,.VV<.,-I:3:Q,-.2159,5=1.=:=10.=,.6=,5E62:O@1<.E:I;62:O@1<.9:-:571<.319,<.60,5O@1F;,Q609;1.51.UWF.HXYZWH[

D:6T:.21-.\]./56=:=,0[.
_̂̀abcdecbfg̀bheicUJFJjj

kk[llm[nooF]]]pRlkJqZHW.X[.rH
WZqYH

W6- W6- \[]]] st.\<o]]] st.ku[]]]<]]]] kkF]lFk]kp
]mv]uvk]
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wèxeicZX�YH.
yez̀{xe|abicZX�YH.WJsYZ��W.
w_db~_c�c�b̀h�_icLHU.V.,.VV.F.j:219,.21-.p]./5=.F.D:6T:.21-.\].
�bhx̀{��_c�bae~�edecd_c�z�ba_c��b̀aed_icD:819,.26;�;Q621F:?,59:3v.C.H?,59:3.=,02:;9>?,3.8:;:.8;12,=6-,591
,-./01.2345621.,.710869:3:;<.=,02:;9>?,3<.5@1.,09A;63B.C.D15E,22615:=1.=,.-:9,;6:3.76=;1F7,-1;;,8,3,59,.,
8;181;2615:;.G:;;,6;:.H596-62;1I6:5:.JE,96?:.KL,09,.=,.JE626M526:.=,.N639;:O@1.G:29,;613PQ62:.R.GNJS<.6-8,;-,>?,3
8:;:.E3/6=10B.C.H9PT621<.7681:3A;Q621<.;,0609,59,<.215E1;9>?,3<.-:3,>?,3B.C.U:5Q:0.315Q:0<.8/571.21-.,3>09621<
:I,;9/;:.8109,;61;<.E,27:-,591.51.8,021O1.,.2659/;:.:9;:?A0.=,.96;:0<.0,-.?,32;1B.C.U1=,31.:=/391.Q;:5=,.LHU.V
,.VV<.,-I:3:Q,-.2159,5=1.=:=10.=,.6=,5E62:O@1<.E:I;62:O@1<.9:-:571<.319,<.60,5O@1F;,Q609;1.51.UWF.HXYZWH[

j:219,.21-.p]./56=:=,0[.D:6T:.21-.\]./56=:=,0.
_̂̀abcdecbfg̀bheicUJFJjj

kp[\nm[�moF]]]pR�\ZUjJsZ�
ZXr�WLsZH.J
D�UJsDZ�.rJ
GHXrJZsHW
JZsJqZ

W6- W6- \[]]] st.\<o\]] st.ku[k\]<]]]] kpF]lFk]kp
p]vouv�o
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sUWUAhlyHjfV~A9k��HefLA{HsfUl}WuHefLAWiVHVkigkiLAefghfWkwxilLAIUliwxil~A�A8UguUVAlfguUVLAsyg{fAefIAilwVkHefL
U�iWkyWUAsfVkiWHfWLAhie{UIigkfAgfAsiVef�fAiAeHgkyWUAUkWUx}VAjiAkHWUVLAViIAxileWf~A�A8fjilfAUjylkfAuWUgjiA>98AD
iADDLAiI�UlUuiIAefgkigjfAjUjfVAjiAHjighHeU�|fLAhU�WHeU�|fLAkUIUg{fLAlfkiLAHVig�|f4WiuHVkWfAgfA8:4

9EvC:9/@UH�UAefIA13AygHjUjiV/A;?DC:>;=A9EvC:9MAK5.1K22333NA
�̂ Q\]T_PT]��Q]cPST8?4?<<

53/N.5/N-143335675�;AG9E>9C
GC:>;C��CG=;
B=:<C>9F9;
F>G9

:HI :HI 1/333 ;JA5N1L3333 ;JAKN1/333L3333 2243.42325
55M10M32

OPQRPST�F9E@A
XPYQZRP[\]ST�F9E@A
O _̂]̀ T̂aTb]Qcd̂ STD;23A
m]cRQZnd̂ Tm]\P̀oP_PT_̂ TpYq]\̂Tpr]Q\P_̂ ST@UsfkiAeHWtWuHef4UxigkUlMA�A9xigkUlAjiVeUWkwxilAsUWUAsWfeijHIigkf
iIAyVfAelzgHefAiA{fVsHkUlUWLAjiVeUWkwxilLAg|fAiVk}WHl~A�A@fghieeHfgUjfAjiAIUkiWHUlA{HjWf4{iIfWWisiligkiAi
sWfsfWeHfgUWA�UWWiHWUA9gkHIHeWf�HUgUA?hikHxUA�>iVkiAjiA?hHeH�geHUAjiA�HlkWU�|fA�UekiWHfl�uHeUA6A��?�LAHIsiWIiwxil
sUWUAhlyHjfVAuWUIUkyWUA23~A�A9k��HefLA{HsfUl}WuHefLAWiVHVkigkiLAefghfWkwxilLAIUliwxil~A�A8UguUVAlfguUVLAsyg{f
efIAilwVkHefLAU�iWkyWUAsfVkiWHfWLAhie{UIigkfAgfAsiVef�fAiAeHgkyWUAUkWUx}VAjiAkHWUVLAViIAxileWf~A�A8fjilfAUjylkf
uWUgjiA>98ADAiADDLAiI�UlUuiIAefgkigjfAjUjfVAjiAHjighHeU�|fLAhU�WHeU�|fLAkUIUg{fLAlfkiLAHVig�|f4WiuHVkWfAgf

8:4A9EvC:9/A<9@=>?AefIA53AygHjUjiV/A
�̂ Q\]T_PT]��Q]cPST8?4?<<

-1/72N/NN7433356N3>A9A6
CEG�:>;C9A?
�9@@9=AG?
9;>CD=:A<9;9
=Av?:>�9;C=
F>

:HI :HI 1/333 ;JA133L3333;JA2/133/333L33332243.42325
3KM32M02

OPQRPST>94D9EG9EA
XPYQZRP[\]ST>94D9EG9EA
O _̂]̀ T̂aTb]Qcd̂ ST9v?A
m]cRQZnd̂ Tm]\P̀oP_PT_̂ TpYq]\̂Tpr]Q\P_̂ ST@UsfkiAeHWtWuHef4UxigkUlMA9xigkUlAjiVeUWkwxilAsUWUAsWfeijHIigkf
iIAyVfAelzgHefAiA{fVsHkUlUWLAjiVeUWkwxilLAg|fAiVk}WHl~A@fghieeHfgUjfAjiAIUkiWHUlA{HjWf4{iIfWWisiligkiAi
sWfsfWeHfgUWA�UWWiHWUA9gkHIHeWf�HUgUA?hikHxUA�>iVkiAjiA?hHeH�geHUAjiA�HlkWU�|fA�UekiWHfl�uHeUA6A��?�LAHIsiWIiwxil
sUWUAhlyHjfV~A9k��HefLA{HsfUl}WuHefLAWiVHVkigkiLAefghfWkwxilLAIUliwxil~A8UguUVAlfguUVLAsyg{fAefIAilwVkHefL
U�iWkyWUAsfVkiWHfWLAhie{UIigkfAgfAsiVef�fAiAeHgkyWUAUkWUx}VAjiAkHWUVLAViIAxileWf~A8fjilfAUjylkfAuWUgjiA>98ADAi
DDLAiI�UlUuiIAefgkigjfAjUjfVAjiAHjighHeU�|fLAhU�WHeU�|fLAkUIUg{fLAlfkiLAHVig�|f4WiuHVkWfAgfA8:4A9EvC:9/

@UH�UAefIA13AygHjUjiV/A
�̂ Q\]T_PT]��Q]cPST8?4?<<

�P[R]cT�=�VMAlUgeiVAefIA�AgUAhWigkiAhfWUIAi�elyzjfVAsilfAsWiufiHWf�

bP̀ Q̂T_̂ T�P[R] ����a��X mP\Pa�̂ QPT�]�Zc\Q̂

;JA133L3333 -1/72N/NN7433356N3 2243.42325A50M33M33M033

;JA5N1L3333 53/N.5/N-143335675 2243.42325A50M33M33M033

;JA52L3333 55/5K./0.7433356K- 2243.42325A50M33M33M033

;JAKL7333 -./012/332433356.7 2243.42325A50M33M33M033

;JAKLK333 57/57N/N25433356.5 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L0133 --/.5-/KN.433356.2 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L0133 -N/5K3/N.743335607 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L0133 25/1K7/-70433356-1 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L0333 -1/-K0/3K24333563K 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L0333 22/..7/K00433356.2 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L2533 5N/K72/N3.4333563K 2243.42325A50M33M33M033

;JA1L3333 -./.0K/505433356.2 2243.42325A50M33M33M033
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,-./01222 324567471282229:26 7782587279.9/;22;22;/22

,-./0/622 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;32;7=;25<

,-./0/=22 7745564=//82229:57 7782587279.9/;32;/6;313

,-.501222 9949=54/5682229:=3 7782587279.9/;39;/<;5<<

,-.107222 3345934=<582229:57 7782587279.9/;37;22;2/<

,-.103222 3143=/42=782229:2= 7782587279.9/;35;16;/63

,-./0/<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;3<;9/;5<3

,-./0/522 7745564=//82229:57 7782587279.9/;3<;3/;3=<

,-./0/<22 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;36;32;1=<

,-./0/122 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/3;97;/73

,-./0//22 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/3;71;25<

,-./0/122 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/3;/9;193

,-./0/322 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/1;7=;963

,-./0/722 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/1;17;=/3

,-./0/322 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/1;13;992

,-./0/922 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/1;13;3<2

,-./0/222 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/1;1<;35<

,-./03622 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/1;1=;/92

,-./03=22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;27;6/<

,-./03<22 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/5;23;//<

,-./03522 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;2=;7=3

,-./03122 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/5;26;/<3

,-./03/22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;97;912

,-./03322 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/5;91;173

,-./03722 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;9=;13<

,-./0/222 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/5;7/;772

,-./03222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/5;76;==3

,-./07622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;35;393

,-./07222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/5;/2;=<3

,-./07<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;//;572

,-./03222 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/5;/<;353

,-./09622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;/6;2<<

,-./09=22 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/<;23;=62

,-./09<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;2=;<=3

,-./09522 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;9<;233

,-./09122 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;76;313

,-./09/22 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;32;993

,-./09322 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;33;5/2

,-./09722 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;31;952

,-./09222 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/<;3=;353

,-./09922 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;/2;<<2

,-./02622 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;/7;96<

,-./02=22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;/1;<33

,-./02<22 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;/=;7/3

,-.306622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;13;113

,-.306=22 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;91;752

,-.306<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;9=;61<

,-.306522 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;77;=23

,-.306122 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;75;13<

,-./07222 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/=;76;<6<

,-.306/22 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;/3;57<

,-.306322 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;/<;1=2

,-.306222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;19;793

,-.306722 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/=;13;=72

,-.306722 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;11;=62

,-.306922 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/=;15;6/3

,-.306122 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/=;1<;/1<

,-.30=622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/6;22;552

,-.30=222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/6;2/;112
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-./012344 506537643284449:43 2284;82429/97<7=<9><4=>

-./51>=44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<7=<59<4>4

-./51>344 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<7=<5;<4=>

-./51>>44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<7=<5=<2;5

-./51>;44 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<7=<00<>0>

-./51>044 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<47<=44

-./51>544 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<95<=35

-./51>244 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<9><4;5

-./51;444 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<29<;54

-./510=44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<23<;24

-./517444 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<55<>75

-./510344 29603=65=784449:50 2284;82429/97<04<5=<;>>

-./515=44 29603=65=784449:50 2284;82429/97<04<74<;0>

-./515344 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<77<>4>

-./515444 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<7=<=94

-./512444 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<07<775

-./512=44 29603=65=784449:50 2284;82429/97<09<75<295

-./512444 29603=65=784449:50 2284;82429/97<05<70<7=>

-./514=44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<07<44<;2>

-./519044 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<0;<22<;74

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂_̀ â
2284;82429
97<54<45

b_]c/a\]̂_d6

efg]̂ âc]f_d
]_aha/a\]̂_a

2284;82429
97<02<77

efg]̂ âia/]_aha/a\]̂_a/id/j_]c6

bfkgjd/9a
]_aha/l]gmaia

2284;82429
97<02<77

bfkgjd/ia/]_aha/l]gmaia6/nd̂f]g]id̂]o/gdfpdgaido</nd̂f]g]id̂]o/q̀]/aĥ]o]f_âac/rafg]/]f_̂]
-./512444/]/-./5154446

efg]̂ âc]f_d
2284;82429
97<0><70

b_]c/]fg]̂ âid6

efg]̂ âc]f_d
]_aha/l]gmaia

2284;82429
97<0><70

efg]̂ âia/]_aha/l]gmaia/id/j_]c6

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4284>82429
94<9=<52

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1
tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4284>82429
99<22<20

efg]̂ âid/h]rd/�̂]�d]ĵd/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/id/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b
yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

-]g̀oa/i]
ĥdhdo_a

4284>82429
99<20<55

-]g̀oa/ia/ĥdhdo_a6/nd̂f]g]id̂</x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n<
946>;96>5084449:=91/h]rd/c]rmd̂/rafg]/i]/-./514=446/�d_jpd</fvd/aĥ]o]f_d̀/a/ĥdhdo_a
a�̀o_aia/ah�o/a/gdfpdgauvd/id/ĥ]�d]ĵd

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4084>82429
90<45<97

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1
tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4084>82429
90<0;<09

efg]̂ âid/h]rd/�̂]�d]ĵd/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/id/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b
yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4;84>82429
90<59<97

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1
tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4;84>82429
9;<57<70

efg]̂ âid/h]rd/�̂]�d]ĵd/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/id/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b
yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4;84>82429
9;<7><55

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/e�b[|/z6/y[/|b��[1/tz��8t�n</226;;=637784449:
;26

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:

4;84>82429
9><45<29

efg]̂ âid/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/h]rd/ld̂f]g]id̂/e�b[|/z6/y[/|b��[1/tz��8t�n<
226;;=637784449:;26
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,-./-0123-
1.45-

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DEFEGFEH

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;KLM6N;OP;Q6;NMLR6S;,OTUB,TVF;CCPHHWPXGGB@@@D?
HCP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DGFE@FGZ

K.04881<-;=4[-;T84\-4I8-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;<-;J-8.404<-8;KLM6N;OP;Q6;NMLR6S
,OTUB,TVF;CCPHHWPXGGB@@@D?HCP

]40:̂1;<4
=8-=-̂91

@AB@ABC@CD
DGFECFCX

]40:̂1;<1;=8-=-̂91P;V-8.404<-8F;KLM6N;OP;Q6;NMLR6S;,OTUB,TVF;CCPHHWPXGGB@@@D?HCS;=4[-
Y4[_-8;[1.04;<4;]̀ ;ESDZ@@P;a-9I/-F;.3-;1=84̂4.9-:;=8-=-̂91;1b:̂91<1;1=ĉ;1;<4948YI.123-;<-
=84\-4I8-;.1;̂4̂ 3̂-

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DGFGZFEZ

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md;QK;g6OQKM]6N
KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DZF@HF@A

K.04881<-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;=4[-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md
QK;g6OQKM]6N;KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@XB@ABC@CD
DEF@AF@C

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md;QK;g6OQKM]6N
KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@XB@ABC@CD
DEFDGFEZ

K.04881<-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;=4[-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md
QK;g6OQKM]6N;KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

]40:̂1;<4
=8-=-̂91

@XB@ABC@CD
DEFEEFG@

]40:̂1;<1;=8-=-̂91P;V-8.404<-8F;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md;QK;g6OQKM]6N;KM]KLMS
,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZS;=4[-;Y4[_-8;[1.04;<4;]̀ ;ESC@@@P;a-9I/-F;]6fMVM,6hid;QK
Qd,eaKOfdN;6T]KNKOf6QdN;Ka;NKNNid;6OfK]Md]P;Qd,eaKOfdN;fj,OM,dN;Oid
]KkMNf]6a;,daT6fMgMLMQ6QKS;O6;lOfKk]6S;,da;d;KmMkMQd;Od;KQMf6LS;fK]ad;QK
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485826201/Z2:E

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@X9@:>

I201/Z2:21/B/2/Z481/25/8D24858262B8D652=<Q=<U<E2J56./3/CY7/2627651/062/D/15�A0.62/A15/
672a65A/./365/72.6Z24564671872/Z4818387E2-.6Z48A[/2872.6AB6.8_�/72A62TCDb8Z/A16

3/2J56467187E

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@X9@:>

I201/Z2:2/71{2/A./55836E

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@X>@UW

-2/18482a/.[8382a6020A0.08382485826201/Z29E2F65A/./3652�C/2845/7/A16C2D8A./2/A15/2K\
9WWQ<:<<2/2K\2>X<Q<<<<2463/5{2/AB0852CZ2D8A./2zA0.62/2a/.[836281�2�729:@X=@UW236

3082>>;<V;><>9E

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@X>@::

-2/18482a/.[8382a6020A0.08382485826201/Z2XE2F65A/./3652�C/2845/7/A16C2D8A./2/A15/2K\
UQ><<<2/2K\2UQU<<<2463/5{2/AB0852CZ2D8A./2zA0.62/2a/.[836281�2�729:@X=@::2362308

>>;<V;><>9E

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@X:@>>

I2a65A/./3652382456467182.6Z24/5./A1C8D23/2XQ<<�2À62/AB06C2D8A./2zA0.62/2a/.[836
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485826201/Z29E

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@X=@:<

I2a65A/./3652382456467182A62B8D6523/2K\2>UWQ<<<<2À62/AB06C2D8A./2zA0.62/2a/.[836
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Z3C3@[\?]R\@̂?_̀ Ĵ aR\@̀aJ̀ \a@b@J10BCD3C12B/@323DPM@Y/@9:P@1@:4@2.DN0B/Q
?eC.U3FBQ

ZC1UB1.CB 4V64768489
9:;:4;84

-C/Qc3/d@\.E.03D01/L@eB3@03CF1Q

ZC1UB1.CB 4V64768489
9:;:9;8=

Z3C3@[\?]R\@̂?_̀ Ĵ aR\@̀aJ̀ \a@b@-CQc3d@\.E.03D01L@G3//3C1.@3@0C3D/EC1H1C@B
GCBDNDE.321D0B@F3@mD.F3F1@oXED.E3;

ZC1UB1.CB 4V64768489
9:;:9;:V
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S-0-3̂H3RH3ZH3S̀ Zk_X_3_à_Ya3N3R0Hb-c3Y;>;7-<74=3147408;<232360-T231439:38;</725
6-0-30456257-=314;D-<12314304562<1403-23A/457;2<-84<723123604.24;02304E-7;@23p
6255;i;E;1-143143<4.2>;-VB23143@-E20=3604@;5723<2341;7-E343<-3E4.;5E-VB23123604.B2

4E470g<;>2=3@-825304>/5-03-35/-36026257-H

O:HLJKHKF:M:::9N
:J

9OM:GMK:K9
9QPOLPKO

[2-37-014

O:HLJKHKF:M:::9N
:J

9OM:GMK:K9
9QPOGP:Q

_57-8253>283<2552384EW203@-E20H

S04.24;02 9OM:GMK:K9
9QPOGP:L
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R4<W203U20<4>41203̂H3RH3ZH3S̀ Zk_X_3_à_Ya=3]nSjM]S{P3O:HLJKHKF:M:::9N:J=352E;>;72
234<@;23123-<4D2304U404<743-23C7483FH

O:HLJKHKF:M:::9N
:J

9OM:GMK:K9
9QPQ:PFO

a048253-<4D-0H

S04.24;02 9OM:GMK:K9
9QPQ:PFQ
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A?0B>0-?> 3;56758683 TH;H@N<EX1 -̂?i@2>@c-E-/2</0@2E>1Z2<=2?@2.@>Z0?2pu0.@<>@.-./012@0c0/?x<-E>@FX?2</0@2

Ata PREGÃO 17 (0917759)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 375



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +��+�

,-./0.12 343356789:;<=>7?67@A4B56C7D<=>E?67A4386E3FG4;784;67HEI37?4=6AA4EJ47?>784A?>7?4
E4BK=<63C7?<>EJ47?>7<E6:34AGLE=<>7?47MI><3MI4A7N4E3>B4E374N<J<?>3784;673<3J4N>76I

?473I>7?43=6E4O56P

@A4B64<A6 ,-Q/RQS/S,
,-.22.2T

UA3PV>3W7X<=<J>EJ43C7?4=;>A674E=4AA>?67678A434EJ478A4B5674;4JAHE<=6C7>BA>?4Y67>
8>AJ<=<8>Y567?47J6?63P7Z4E[>N7IN>7:6>7J>A?4P

7

\]̂ _̀abcdacef̂gha

\]̂ _̀a ij̀jklafj mnb̂f]jop̂ b

q:4AJIA>7?>7343356
89:;<=>

SSQ/0QS/S,
,2.//.//

q:4AJIA>7?>7343356789:;<=>

rE=4AA>N4EJ67?>
>EF;<347?4
8A6863J>3

SSQ/0QS/S,
,2.1/.//

rJ>8>7?47>EF;<347?478A6863J>374E=4AA>?>P

sI;B>N4EJ67?4
8A6863J>3

SSQ/0QS/S,
,-./2.1T

tEu=<67?>74J>8>7?47vI;B>N4EJ67?478A6863J>3

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

SSQ/0QS/S,
,0.S1.11

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7SwQ/0QS/S,7,2.//.//x7@yrz{|7rXrZy}~t�|7U�U@r~U|P

y4>J<G>Y56
SwQ/0QS/S,
,2.//./-

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

SwQ/0QS/S,
,2./1./S

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/,Q/RQS/S,7,2.1/.//x7U�U@r~U{|7q��t~tUZyqZt�qC

y4>J<G>Y56
/,Q/RQS/S,
,2.1/./R

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/,Q/RQS/S,
,0.,w.ST

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/SQ/RQS/S,7/T.1/.//x73I384E3567>?N<E<3JA>J<G>

y4>J<G>Y56
/SQ/RQS/S,
/T.1/./w

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/SQ/RQS/S,
,S./T.,1

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/-Q/RQS/S,7,2.1/.//x7U�U@r~U{|7q��t~tUZyqZt�q

y4>J<G>Y56
/-Q/RQS/S,
,2.1/.,-

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/-Q/RQS/S,
,T.20./w

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/0Q/RQS/S,7,2.//.//x7q~qXtUr7�q7�|~�|y�t�q�r7�qU
@y|@|UZqU

y4>J<G>Y56
/0Q/RQS/S,
,2./,./S

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/0Q/RQS/S,
,R.12.ST

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/RQ/RQS/S,7,1.1/.//x73I384E3567>?N<E<3JA>J<G>P

y4>J<G>Y56
/RQ/RQS/S,
,1.1/.-R

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/RQ/RQS/S,
,-.-2./T

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/TQ/RQS/S,7,1.//.//x7U�U@r~U{|7q��t~tUZyqZt�qC7q~�XtUr
�r7Z��~t�q7�r7@y|@|UZq

y4>J<G>Y56
/TQ/RQS/S,
,1.//.,/

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/TQ/RQS/S,
,-./-.-w

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7/wQ/RQS/S,7,1.1/.//x7>EF;<347?47?6=IN4EJ637478A6863J>

y4>J<G>Y56
/wQ/RQS/S,
,1.//.,w

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

/wQ/RQS/S,
,1.--.S0

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7,1Q/RQS/S,7,2.//.//x7�|~Ut�ryq~�|7|7Z�y�t~|7�|
r�@r�tr~Zr7�rUZr7yrzt|~qX

y4>J<G>Y56
,1Q/RQS/S,
,2./0.-w

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

,1Q/RQS/S,
,-.2S.SS

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7,2Q/RQS/S,7,-.//.//x7q~�XtUr7�r7@y|@|UZq7tZr�7/-

y4>J<G>Y56
,2Q/RQS/S,
,-./-.,w

UI384E356
>?N<E<3JA>J<G>

,2Q/RQS/S,
,T./S.S2

@A4G<3567?47A4>:4AJIA>.7,-Q/RQS/S,7,-.//.//x73I384E3567>?N<E<3JA>J<G>C7>EF;<347?4
?6=IN4EJ637?47[>:<;<J>Y567?637;<=<J>EJ437=6N78A6863J>37>=4<J>3P

y4>J<G>Y56
,-Q/RQS/S,
,-./,.//

q:4AJIA>7?678A>�6
,-Q/RQS/S,
,-./,.2R

q:4AJIA>7?478A>�678>A>7<EJ4EY567?47A4=IA36

�4=[>N4EJ67?6
8A>�6

,-Q/RQS/S,
,-./-.--

�4=[>N4EJ67?478A>�678>A>7A4B<3JA67?47<EJ4EY567?47A4=IA36.7,-Q/RQS/S,7�37,-.1R.//P

q8K374E=4AA>N4EJ67?>7U433567@9:;<=>C7637;<=<J>EJ437N4;[6A437=;>33<D<=>?637D6A>N7?4=;>A>?637G4E=4?6A437?637A4384=J<G637<J4E3P
�6<7?<GI;B>?6767A43I;J>?67?>7U433567@9:;<=>747D6<7=6E=4?<?67678A>�67A4=IA3>;7=6ED6AN478A4=6E<�>767>AJ<B672-C7?67�4=A4J6

Ata PREGÃO 17 (0917759)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 376



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +��+�

,-.-/01231/-1231435367891231/-,:.1;<2<16<=41><?3@291<123AB<8<8C1D9=13@A388<2<1<14344E91F41,GH0G1>98<412912=<1,G1231IJB>9
231/-/,C1AJI<1<5<1D9=1B<?8<2<131<44=@<2<1K3B91L83M93=89131NOJ=K31231PK9=9.

1
QNRNS1RNTNSSP1UPVPWUP;XY1
Z[\]̂ \_[̂ àb_c_de
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37408259449Usuário:

15/07/2021 16:51:03Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIR Adimplente21589394

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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37408259449Usuário:

15/07/2021 16:51:35Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

M. S. O. PROTEGE EIRELI Adimplente30692250

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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37408259449Usuário:

15/07/2021 16:52:48Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA Inadimplente33613876

Total de Registros

0

1

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

1

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 10/06/2021 06:46:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Certidão CADIN EMPRESAS (0917772)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 381



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& �� #$!��� #$�#' ��!�!��# ��()*$�!��+� $��,-.�/�012!�!�-�2�'��-� ���

3456789:;5<4=>?@8

ABCDEFGHCIJIKEIB
LMNOPQRSFTPUVMNWMFDSVNXWMRS

LMNOPQRSFEVYNWQRSFDSVNXWMRSFZVF[SRYWR\

F
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³gpfijka�FJRQ�VSRZWFQWF�PSYR�VQXW

n̄ r̂pa�bcab�p̂`

n̄ r̂pa �ipi ´¥�̂ _̄ijµ̂ �

JRQ�VSRZWFQW
�PSYR�VQXW

v}xuwxyuyv
v}~uy~v¢

IXV�F�RQ�VSRZWFQWF�PSYR�VQXW�F¡WXN�W~FNXV�F�RQ�VSRZW�F�WQ\NZVMRQZWF�PVFRF�RNWMNRFZW\
SN�NXRQXV\FQ�WFR�VNXRMR�FWFUMV�WFV\XN�RZWFZRFRZ�NQN\XR��W

�p̂`�b·

�̂ �h_gjka�FKS�WWSFVX̧SN�W
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3652 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0913067

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA EVENTOS:

ITEM 03 CONFORMIDADE 0913824

ITEM 04 CONFORMIDADE 0913408

ITEM 05 CONFORMIDADE 0916619- LICITANTE REGISTRA A
GRAMATURA SOLICITADA NO TR NA PROPOSTA E CONFIRMA
ÚLTIMA SESSÃO REALIZADA DIA 14/07/2021, ANTES DO
ENCERRAMENTO DO CERTAME.

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Apesar do Edital não exigir, a Unidade Técnica solicitou, em
diligências, fotos, folder's e outros documentos,  a fim de
auxiliar na ratificação da conformidade técnica. Licitantes
fizeram juntadas, documentos anexos às propostas de
preços. 

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

x  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESA VENCEDORA ITEM 03 0917745

EMPRESA VENCEDORA ITEM 04 0917752

EMPRESA VENCEDORA ITEM 05 0917757

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO LICITANTE ITEM 03 APRESENTOU
DOC. RECEITA ESTADUAL ATUALIZADO

DOCUMENTOS ANEXOS AOS EVENTOS: CERTIDÕES
TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL  TRANSPARÊNCIA,
FALÊNCIA CONCORDATA E ATO CONSTITUTIVO EMPRESAS.
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16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  EMPRESA ITEM 03 0917742

EMPRESA ITEM 04 0917751

EMPRESA ITEM 05 0917756

17 – Consta consulta ao Cadin? X  

CADIN EMPRESAS 0917772

OBS. Empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA, encontra-se com anotação no CADIN,
contudo, é pacífico entendimento no TCU, desde que a
empresa esteva com tributos federais regulares,
comprovação item 16 do presente papel de trabalho. Destaco
entendimento: "".....Em seu voto, o relator destacou que o
art. 6º, III, da Lei n.º 10.522/2002, “não veta, de modo
absoluto, a celebração de contratos com empresa inscrita no
Cadin, vez que o citado artigo de lei prescreve apenas quanto
à consulta prévia ao Cadin Acórdão n.º 6246/2010-2ª
Câmara, TC-009.487/2004-8, rel. Min. Raimundo Carreiro,
26.10.2010....."

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA ITEM 03 0917741

EMPRESA ITEM 04 0917748

EMPRESA ITEM 05 0917754

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
CONFORME COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS EVENTOS
DESTACADOS NO ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0917759
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22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0917760

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: EMPRESA ITEM 03 0913447

                  EMPRESA ITEM 04 0913071

                  EMPRESA ITEM 05 0916558

Resultado Fornecedor - 0917760

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/07/2021, às 07:55, 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
0917781 e o código CRC 72957122.

0011036-37.2020.6.02.8000 0917781v7
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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 : 0011036-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 17/2021.

 

Parecer nº 852 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 17/2021, objetivando o registro
de preços de material de limpeza e produtos de higienização,
conforme termo de referência (0799375), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0887364) e especificações
descritas no Anexo Único (0875497).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força da

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI nº 0004888-
15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua obrigatoriedade em
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, temos que o ANEXO
XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
PREGÃO foi lançado no  evento SEI nº 0917781.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 0903234

DOU - 0903917

Portal - 0903918

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0903234

DOU - 0903917

Portal - 0903918

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

10/06/2021
(Comprasnet)

11/06/2021 (DOU)

11/06/2021 (Portal)

Ata Pregão
17/2021 (0917759)
- 22/06/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
17/2021 (0917759)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de
Adjudicação -
 0917774

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM

Termo Resultado
por fornecedor -
0917760

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido
na Informação
3652 - 0917781
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0917781

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

0913447 - item 3

0913071 - item 4

0916558 - item 5

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM

0913824 - item 3

0913408 - item 4

0916619 - item 5

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 

0917742 - item 3

0917751 - item 4

0917756 - item 5

CADIN: 

0917772

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3652 -
 0917781

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 17/2021,
que visa o registro de preços para aquisição de material de limpeza e
produtos de higienização, conforme Resultado por Fornecedor
(0917760), tendo como licitante vencedor do item 3 a empresa
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, pelo valor de
R$20.001,20 (vinte mil e um reais e vinte centavos); quanto ao item 4
a empresa IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, pelo valor de
R$57.275,10 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e
dez centavos); e, do item 5, a empresa M. S. O. PROTEGE EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, pelo valor de
R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

 
Registro, por oportuno, que os itens 1 e 2  foram

cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que
a maioria dos licitantes não aceitaram o preço estimado da
administração em ambos os itens.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
16/07/2021, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/07/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918309 e o código CRC 4EAFBA79.
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a realização

de registro de preços de material de limpeza e produtos de
higienização, conforme termo de referência (0799375),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0887364) e especificações descritas no Anexo Único
(0875497).

Por meio do Parecer nº 852/ 2021 (0918309), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº
17/2021, conforme Resultado por Fornecedor (0917760),  e
subsequente convocação das empresas abaixo para assinatura
da Ata de Registro de Preços:

a) para o item 3 - a empresa SILVANDRO
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E
CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.623.876/0001-62, pelo valor de
R$20.001,20 (vinte mil e um reais e vinte
centavos);
b) para o item item 4 - a empresa
IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BANDEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob
o n° 21.589.394/0001-35, pelo valor de
R$57.275,10 (cinquenta e sete mil,
duzentos e setenta e cinco reais e dez

Conclusão GDG 0918404         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 390



centavos); e,
c) para o item item 5 -  a empresa M. S. O.
PROTEGE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 30.692.250/0001-09, pelo valor de
R$22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais).

Vale registrar que os itens 1 e 2  foram cancelados
pelo pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que a
maioria dos licitantes não aceitaram o preço estimado da
administração em ambos os itens.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
10.024/2019.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/07/2021, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918404 e o código CRC 785ECB85.
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PROCESSO : 0011036-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização.

 

Decisão nº 1543 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 852/2021 (0918309) atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 17/2021, que tem
por objeto o Registro de Preços para aquisição de material de
limpeza e produtos de higienização, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, de acordo com o termo de
referência (0799375), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0887364) e conforme especificações descritas no
 Anexo Único (0875497).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo
relacionadas, conforme Resultado inserto no evento SEI 0917760 e
de acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0917759)
mais o Termo de Adjudicação (0917774):

a) para o item 3 - a empresa SILVANDRO
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.623.876/0001-62, pelo valor de
R$20.001,20 (vinte mil e um reais e vinte
centavos);
b) para o item item 4 - a empresa IMPÉRIO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
21.589.394/0001-35, pelo valor de
R$57.275,10 (cinquenta e sete mil, duzentos e
setenta e cinco reais e dez centavos); e,
c) para o item item 5 -  a empresa M. S. O.
PROTEGE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
30.692.250/0001-09, pelo valor de
R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos
reais).

Vale registrar que os itens 1 e 2  foram cancelados pelo
pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que a maioria dos
licitantes não aceitaram o preço estimado da administração em
ambos os itens.

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração, para
as providências que se fizerem necessárias ao cumprimento da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/07/2021, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918989 e o código CRC DC6C9B1E.
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 18:13, 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
0921682 e o código CRC 9A5C4BED.
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Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 28/07/2021 16:11:08
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6543858
   Data prevista de publicação: 29/07/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13703500 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n.17-2021 - Varias
empresas.rtf

f79da77bab1d251c
2cac8b4099a9c910 6,00 R$

198,24

TOTAL DO OFICIO 6,00 R$
198,24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

Processo Administrativo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 19/07/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim
de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, convocando, para a
devida assinatura da Ata de Registro de Preços, às empresas: a) SILVANDRO DIEGO DE
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, vencedora do
item 3, pelo valor de R$20.001,20; b) IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS
EIRELI, CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, vencedora do item 4, pelo valor de
R$57.275,10; c) M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, vencedora do
item 5, pelo valor de R$22.500,00; registrando-se, que os itens 1 e 2 foram cancelados pelo
pregoeiro na fase de Julgamento; tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002
e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 28 de julho de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 16622/2016 TRE-AM. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.
33/2016, de prestação de serviços de telecomunicações, objetivando o fornecimento de
solução de comunicação de dados bidirecional vsat (very small aperture terminal).
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A):
HUGUES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Fundamentação Legal: com disposto nos
termo de edital pregão eletrônico n. 09/2016 do TRE/PA e seus anexos e com disposto na
Lei 8.666, de 21/06/1993. Do Objeto: tem por objeto a alteração do preâmbulo do
Contrato n. 33/2016, referente ao CNPJ e endereço da contratada. O presente termo altera
o preâmbulo do Contrato n. 33/2016, no que diz respeito ao CNPJ da Contratada, empresa
HUGUES TELCOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, para fazer constar o CNPJ 05.206.385/0006-
76, situados no endereço Av. Torquato Tapajós, 1052, Bloco E, Flores, CEP 69.058-830,
assim suprimindo o CNPJ n. 05.206.385/0004-04 consignado no instrumento original. Data
da Assinatura: 31/05/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO,
pelo Contratante, e os Senhores MARCUS EDUARDO FACCIO TURCHETTI e RAFAEL
MEINKING GUIMARÃES, pelo(a) Contratado(a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna público o cancelamento da
Ata de Registro de Preços nº 085/2020, com base no art. 20, I, do Decreto nº 7892/2013,
firmado com a empresa ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ 31.678.136/0001-89, PRO C ES S O
SEI nº 0097577-89.2020.6.05.8000.

Salvador-BA, 28 de julho de 2021.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
- TRE/CE e as PREFEITURAS MUNICIPAIS DE HORIZONTE/CE e CARNAUBAL/CE referentes às
Zona: 78ª ZE e 22 ZE . Objeto: Pacto de Cooperação consiste no estabelecimento de um
programa COOPERATIVO entre o TRE/CE e a PREFEITURA, Objetivando o favorecimento de
melhores condições de estrutura e funcionamento para o Cartório Eleitoral, bem como o
apoio necessário ao desenvolvimento do processo eleitoral. Fundamento: O presente Pacto
tem como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar n.º
101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º 2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo
TRE/CE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente, e pelas Prefeituras seus
prefeitos. Data: 23/07/2021

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 7753/2021. Espécie: Contrato n.º 26/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e Deusdedit Silva Melo. Objeto: Locação de duas diárias com
motoristas com valor unitário de R$ 250,000 para as eleições suplementares de Pedra
Branca, conforme especificações do Termo de Referência. Fundamento Legal: art. 24,II, da
Lei nº 8.666/93. Assinam: pelo TRE/CE, Cyntia Moreira Dantas Toscano, Diretora-Geral do
TRE-CE, em exercício, e pela contratada, Deusdedit Silva Melo.. Data: 28/07/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 7753/2021. Espécie: Contrato n.º 27/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e Palmiro Freire de Carvalho. Objeto: Locação de duas diárias com
motoristas com valor unitário de R$ 275,00 para as eleições suplementares de Pedra
Branca, conforme especificações do Termo de Referência. Fundamento Legal: art. 24,II, da
Lei nº 8.666/93. Assinam: pelo TRE/CE, Cyntia Moreira Dantas Toscano, Diretora-Geral do
TRE-CE, em exercício, e pela contratada, Palmiro Freire de Carvalho.. Data: 28/07/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 7753/2021. Espécie: Contrato n.º 28/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e Sulanício Torquato Souza.. Objeto: Locação de duas diárias com
motoristas com valor unitário de R$ 375,,00 para as eleições suplementares de Pedra
Branca, conforme especificações do Termo de Referência. Fundamento Legal: art. 24,II, da
Lei nº 8.666/93. Assinam: pelo TRE/CE, Cyntia Moreira Dantas Toscano, Diretora-Geral do
TRE-CE, em exercício, e pela contratada, Sulanício Torquato Souza.. Data: 28/07/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 7753/2021. Espécie: Contrato n.º 29/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e José Aroldo de Souza Sabóia. . Objeto: Locação de duas diárias com
motoristas com valor unitário de R$ 250,00,00 para as eleições suplementares de Pedra
Branca, conforme especificações do Termo de Referência. Fundamento Legal: art. 24,II, da
Lei nº 8.666/93. Assinam: pelo TRE/CE, Cyntia Moreira Dantas Toscano, Diretora-Geral do
TRE-CE, em exercício, e pela contratada, José Aroldo de Souza Sabóia. Data: 28/07/2021.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais para
fornecimento de vagas nos cursos Hands-on, on line,, Microsoft Windows Server e treinamento
hands-on, on-line, Vmare, conforme Termo de Referência constante do. PAD. Nº 1310-/21.
Contratado: NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 09.137.728/0002/15. Valor:
R$ 31.020,00. Fundamento: art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º
1310/2021. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 26/07/2021.

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 4/2021, cujo objeto é a eventual aquisição de material de consumo, mediante
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, resultante do Pregão Eletrônico n.º 94/2020. Contratadas:
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, CNPJ: 00.466.084/0001-53 , Valor total: R$ 1.175,00 (mil,
cento e setenta e cinco reais), Item :10; REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.418.972/0001-14 , Valor total: R$ 10.325,00 (dez mil,
trezentos e vinte e cinco reais), Item :5; ASTRA CIENTIFICA EIRELI CNPJ: 08.158.664/0001-95
, Valor total: R$ 24.000,00 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), Item :4, ;INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE CNPJ: 05.418.972/0001-14 , Valor
total: R$ 11.920,00 (onze mil, novecentos e vinte reais) para o item 1, R$ 29.100,00 ( vinte
e nove mil e cem reais) para o item 4, R$ 3.000,00 ( três mil reais para o item 6, R$ 220,00
( duzentos e vinte reais) para o item 11, R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais)
para o item 12, R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) para o item 18 e R$ 3.000,00
( três mil reais) para o item 19; DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ:
17.602.864/0001-86, Valor total de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) para o item 2, R$
41.750,00 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais) para o item 3, R$ 9.600,00
(nove mil e seiscentos reais) para o item 7, R$ 6.350,00 ( seis mil, trezentos e cinquenta
reais) para o item 9, R$ 14.850,0000( quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais) para o
item 15, R$ 10.192,00 (dez mil, cento e noventa e dois mil reais) para o item 20, R$
4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) para o item 23; COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE
LIMPEZA DESCARTÁVEL E PAPELARIA, CNPJ: 26.644.910/0001-09, Valor total: R$ R$ 9.000,00
(nove mil reais para o item 17 e 14.800,00( quatorze mil e oitocentos reais) para o item 21;
BIDDEN COMERCIAL LTDA, CNPJ: 36.181.473/0001-80, Valor total: R$ 14.500,00 quatorze
mil e quinhentos reais) para o item 8.Processo PAD n.º 16;770/2019. Data: 22/07/2021.

CYINTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
Diretor-Geral
Em Exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo de aditamento ao termo de credenciamento n° 02/2020, firmado em
28/07/2021, com a empresa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNPJ:
02.812.468/0001-06); Objeto: Inclusão dos Itens do Sigilo e da Proteção de Dados Pessoais
no Instrumento de Comercialização, para adequação ao previsto na Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), nos termos do disposto no artigo 65, inciso I, alínea
"a" da Lei nº. 8.666/93; Processo SEI: 0007471-52.2019.6.07.8100; Signatários: Sr.
Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, Sr. Gustavo Soares Knupp e Sra.
Paula Vasconcelos Pereira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo de aditamento ao contrato administrativo n° 43/2017, firmado em
28/07/2021, com a empresa ADA Engenharia, Consultoria, Projetos e Certificações Eireli-
EPP (CNPJ: 26.462.226/0001-06); Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
43/2017, pelo período de 12 (doze) meses; Fundamento legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº
8.666/1993; Processo SEI: 0002845-58.2017.6.07.8100; Signatários: Des. Humberto Adjuto
Ulhôa, Presidente do TRE-DF, e Sr. Lindolfo Antônio Cabral Saraiva.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 2/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
01/03/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção preventiva e corretiva em 02 (duas)
cabines detectoras de metais.

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIDEC - 28/07/2021) 070015-00001-2020NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 21.0.000004832-9. Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2019.
Objeto: retificação da cláusula primeira do segundo aditamento ao Contrato TRE-GO n°
59/2019, retificação do item II da cláusula oitava do contrato originário e acréscimo de dois
postos de Apoio Administrativo. Contratada: J MACEDO PEREIRA ME. CNPJ:
10.653.264/0001-06. Fundamento Legal: art. 58, I, c/c art. 65, I, "b", e § 1°, da Lei Federal
nº 8.666/93. Signatários: Daniel Boaventura França, Diretor-Geral em Substituição, do
TRE/GO, pelo Contratante. Joilma Macedo Pereira, pela Contratada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SEI 20.0.000003794-0. Atas de Registro de Preços nº 12/2021 e 13/2021, oriundas
do Pregão Eletrônico TRE-GO 09/2021. OBJETO: Registro de preços para eventual
confecção, fornecimento e instalação de cortinas do tipo persianas horizontais e rolô solar
screen 1%. QUANTIDADE/PREÇO UNITÁRIO: ARP 12/2021 (persianas horizontais) - 50
m²/R$ 130,00. ARP 13/2021 (rolô solar screen 1%) - 400 m²/R$ 126,08. EMPRESAS
BENEFICIÁRIAS: ARP 12/2021 - R&L INDÚSTIRA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕ ES
EIRELI (CNPJ 10.302.648/0001-76) e ARP 13/2021 - DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI (CNPJ nº 03.884.308/0001-35). Vigência das atas: ARP 12/2021: 12 meses a partir de
27/07/2021, ARP 13/2021: 12 meses a partir de 28/07/2021. Goiânia, 28/07/2021.
Christine Ferreira Resplande, Secretária de Administração e Orçamento em substituição.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

O TRE/MA torna público que realizará no dia 17/08/21 às 14h (horário
local), na CPL do TRE-MA, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor
Preço, para contratação de empresa de engenharia para continuidade da reforma do
Fórum Eleitoral de São Luís - (5ª Etapa). O edital poderá ser obtido gratuitamente
pelo site do Tribunal: www.tre-ma.jus.br ou pelo e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br ou
na CPL do TRE-MA, localizada no 1º andar do anexo à sede do Tribunal, na Av.
Senador Vitorino Freire, s/n - Areinha, de seg. a sexta das 13h às 19h, devendo ser
enviado devidamente preenchido o formulário de recebimento de edital pelo e-mail.
Outras informações poderão ser obtidas através do telefone/fax: (98) 2107-
8802/8876.

São Luís-MA, 28 de julho de 2021.
KÁTIA LIMA SILVA MIRANDA

Presidente da Comissão

Publicação no DOU, da homologação do PE 17/2021 (0924302)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 402

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


05/08/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 5/7

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.

Resultado: a empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23, venceu a licitação pelo valor total de R$
30.199,68. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 16/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de
veículos requisitados sob seu uso. 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.

            Resultado: a empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10,  venceu a licitação pelo valor total de R$ 80.268,36 .

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 17/2021
SEI 0011036-37.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme as
especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 153.743,50.

 Resultado:  Venceram a licitação às empresas: 
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 a) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-
62, item 3, pelo valor de R$20.001,20;

b) IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35,
item 4, pelo valor de R$57.275,10;

c) M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, item 5, pelo valor de R$22.500,00;

Os itens 1 e 2 foram cancelados pelo pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2021
SEI 0002345-97.2021.6.02.8000

Data: 12/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme
especificações descritas nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 45.188,10

Resultado: Venceram o certame às empresas
a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos
itens 1 e 4, no valor total de R$ 8.670,00;
b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01, vencedora dos
itens 3, 5, 6 e 7 , no valor total de R$ 15.899,80;

Obs: o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo I-B (Modelo dos Itens)
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 21/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 16/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e
embalagens/elétrico e eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: licitação revogada. 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Revogação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

Número 23/2021
SEI 0003902-22.2021.6.02.8000

Data: 20/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – lixeiras cilíndricas, conforme as
especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 14.853,00

  Resultado: a  empresa  MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 31.131.938/0001-74, 
venceu a licitação pelo valor total de R$ 13.500,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 Mapa do site
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021 
Processo SEI nº 001103637.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos XX dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, sediada 
na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, Garanhuns – PE, CEP: 55293-120, Telefone : : (81) 
3533-1029, (87) 3762- 0445 e (87) 98836-3257, E-mails 
: sdiego_distribuidora@outlook.com, silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com, 
representada por Silvandro  Diego de Albuquerque Ferreira, portador da Carteira de 
Identidade nº 7679226 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 071.955.624-41, para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 
da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 
 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

03 Álcool Etílico Líquido 
Hidratado a 70% INPM, 
garrafas de 1 litro em 
plástico PET, tampa 
rosqueável, com as 
seguintes características: (i) 
Saneante/Desinfetante (ii) 
Líquido incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa rosqueável; (iv) 
Embalagem deverá conter 
dados de identificação, 
procedência, lote, validade 
e registro do item na 
ANVISA; e (v) Apresentação 
em CAIXAS contendo 12 
garrafas de 1 litro. 

BELLO 
BELLA 

UNID. 4000 5,0003 20.001,20 
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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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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: 
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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. 

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

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

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

 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

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

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

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

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

 
6 - 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; 

Ata de Registro de Preços n° 07-A/2021, sem assinaturas (0932249)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 409



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021                                                                              5 

 

 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. 
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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 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 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 

Maceió, XX de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
                      Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021 
Processo SEI nº 001103637.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos XX dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa IMPÉRIO 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI, CNPJ nº 21.589.394/0001-35, sediada à Rua 
Rodrigo Veiga Gouthier, SN, Quadra 31 Lote 27, Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiania-
GO, CEP: 74.954-500, Telefone : (62) 3277-2879 / 3097-7506 e (62)9 8411-5747, E-
mail: imperiobandeiras@gmail.com, representada por Rosana Miranda Rodrigues, inscrita no 
CPF sob o nº 617.224.801-49, para eventual fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
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 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

04 Luvas em látex, 
descartáveis, não 
cirúrgica, feitas em 
látex (borracha 
natural), 
hipoalergênica, 
superfície lisa, 
ambidestra, não estéril, 
com pó bioabsorvível, 
punhos com bainha, 
tamanho M e/ou G. 
Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de papelão contendo 
100 luvas. Validade 
mínima de 36 meses a 
partir da data de 
entrega. 

DESCARPAC 
36964 

caixa 1000 57,2751 57.275,10 
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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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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; 
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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; 
 
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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

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

Ata de Registro de Preços n° 07-B/2021, sem assinaturas (0932250)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 416



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021                                                                                                 4 

 

 

 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

 
 
6 - 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 
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j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

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

 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

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

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 

Maceió, XX de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Rosana Miranda Rodrigues 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021 
Processo SEI nº 001103637.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos XX dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa MSO PROTEGE EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, sediada na Rua José Chaves de França, 11-35, Vila Alto 
Paraíso, CEP 17-055-020 – BAURU - SP, Telefone : (14) 3404-2828 e (14) 99110-4556, E-
mail: msoprotege@gmail.com, representada por Mayara Cruz Teixeira, portadora da Carteira 
de Identidade nº : 46.761.902-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 395.799.918-98, para 
eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos 
Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o 
art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 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 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

05 Capote cirúrgico/avental: 
Avental descartável para 
procedimento em uso clínico 
e hospitalar, descartável, 
não estéril; Confeccionado 
de material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; Atóxico, 
hipoalérgico, resistente, 
confortável, maleável; 
Mangas longas, punho com 
elástico, abertura posterior, 
fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem 
velcro; Modelo adulto 
grande TAM G e GG, 

MSO UNID. 5000 4,50 22.500,00 
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embalagem contendo dados 
de idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ 
ANVISA RDC 448/2020. 
Caixa com 50 unidades. 

 
 
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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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 
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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; 
 
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; 
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e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações 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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

 
6 - 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; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. 
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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 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. 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
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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 agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, as Atas de Registro de Preços n° 07-A/2021, 07-
B/2021 e 07-C/2021.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 17/08/2021, às 18:20, 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
0932257 e o código CRC ECA100FC.

0011036-37.2020.6.02.8000 0932257v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0011036-37.2020.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM
 0918989 
 0932249 
 0932250 
 0932252 

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
 SIM

 0917745 
 0917752 
 0917757 
 0932322

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/08/2021, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932304 e o código CRC CD056561.

0011036-37.2020.6.02.8000 0932304v4
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0932304, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/08/2021, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932331 e o código CRC 1C32E80A.
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E-mail - 0932809

Data de Envio: 
  18/08/2021 15:46:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com
    sdiego_distribuidora@outlook.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021, PARA ASSINATURA

Mensagem: 
  
Prezado Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Representante da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA,

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021 (Processo SEI n.º 0011036-37.2020.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
e-mail: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07-A-2021 - PA 0011036-37.2020 - SILVANDRO DIEGO.pdf
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E-mail - 0932815

Data de Envio: 
  18/08/2021 15:50:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    imperiobandeiras@gmail.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021, PARA ASSINATURA

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Rosana Miranda Rodrigues
Representante da empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI,

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021 (Processo SEI n.º 0011036-37.2020.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
email: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07-B-2021 - PA 0011036-37.2020 - IMPÉRIO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.pdf
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E-mail - 0932826

Data de Envio: 
  18/08/2021 15:54:30

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    msoprotege@gmail.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021, PARA ASSINATURA

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Mayara Cruz Teixeira
Representante da empresa MSO PROTEGE EIRELI,

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021 (Processo SEI n.º 0011036-37.2020.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
email: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07-C-2021 - PA 0011036-37.2020 - M. S. O. PROTEGE EIRELI.pdf
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20/08/2021 Gmail - [slc] RES: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021, PARA ASSINATURA {01}

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4ca77dd08e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1708462601798634652&simpl=msg-f%3A1708462… 1/1

Sandra Helena Lima Alexandre <sandrahlalexandre@gmail.com>

[slc] RES: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021, PARA ASSINATURA
{01} 
1 mensagem

sandraalexandre <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 18 de agosto de 2021 17:01
Responder a: sandraalexandre@tre-al.jus.br
Para: sandrahlalexandre@gmail.com

Boa tarde, segue ata assinada. 

-----Mensagem original----- 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>  
Enviada em: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 15:47 
Para: silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com; sdiego_distribuidora@outlook.com 
Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021, PARA ASSINATURA 

Prezado Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira Representante da empresa SILVANDRO DIEGO DE
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, 

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021 (Processo SEI n.º 0011036-37.2020.6.02.8000- TRE/AL), tendo como partes
interessadas o TRE/AL e a sua empresa. 

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e devolver as duas
vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º
andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL. 

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o e-mail:
slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível. 

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Sandra Helena Lima Alexandre 
SLC - TRE/AL 
slc@tre-al.jus.br 
(82) 2122.7764/7765/99983-0622 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07-A-2021 - PA 0011036-37.2020 - SILVANDRO DIEGO.pdf 
412K
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021 
Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, sediada 
na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, Garanhuns – PE, CEP: 55293-120, Telefone : : (81) 
3533-1029, (87) 3762- 0445 e (87) 98836-3257, E-mails 
: sdiego_distribuidora@outlook.com, silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com, 
representada por Silvandro  Diego de Albuquerque Ferreira, portador da Carteira de 
Identidade nº 7679226 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 071.955.624-41, para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 
da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 
 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

03 Álcool Etílico Líquido 
Hidratado a 70% INPM, 
garrafas de 1 litro em 
plástico PET, tampa 
rosqueável, com as 
seguintes características: (i) 
Saneante/Desinfetante (ii) 
Líquido incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa rosqueável; (iv) 
Embalagem deverá conter 
dados de identificação, 
procedência, lote, validade 
e registro do item na 
ANVISA; e (v) Apresentação 
em CAIXAS contendo 12 
garrafas de 1 litro. 

BELLO 
BELLA 

UNID. 4000 5,0003 20.001,20 
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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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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: 
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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. 

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

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

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

 

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

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

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

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

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

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

 
6 - 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; 
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i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. 
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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 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 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 
 

Maceió, 18 de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
                      Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira 
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20/08/2021 [slc] RES: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021, PARA ASSINATURA {01} - sandrahlalexandre@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZsvwjDPGTTZFBQbhCWpjFHXx 1/1

Meet

Hangouts

Escrever

Caixa de entra… 20.741

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 11

Categorias

Personal

Nova reunião

Participar de reunião

Sandra Helena

Nenhum contato do Hangouts  
Encontre alguém

     

[slc] RES: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

para mim

sandraalexandre

Segue anexo documento assinado. 

Att. 

MSO PROTEGE 
Depto. Licitação 
(14) 99110-4556 

-----Mensagem original----- 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS [mailto:slc@
Enviada em: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 15:55 
Para: msoprotege@gmail.com 
Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021, PARA AS

Prezada Sra. Mayara Cruz Teixeira 
Representante da empresa MSO PROTEGE EIRELI, 

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento di
em "pdf", tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C
SEI n.º 0011036-37.2020.6.02.8000- TRE/AL), tendo como partes in
TRE/AL e a sua empresa. 

Pesquisar e-mail
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021 
Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa MSO PROTEGE EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, sediada na Rua José Chaves de França, 11-35, Vila Alto 
Paraíso, CEP 17-055-020 – BAURU - SP, Telefone : (14) 3404-2828 e (14) 99110-4556, E-
mail: msoprotege@gmail.com, representada por Mayara Cruz Teixeira, portadora da Carteira 
de Identidade nº : 46.761.902-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 395.799.918-98, para 
eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos 
Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o 
art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 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 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

05 Capote cirúrgico/avental: 
Avental descartável para 
procedimento em uso clínico 
e hospitalar, descartável, 
não estéril; Confeccionado 
de material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; Atóxico, 
hipoalérgico, resistente, 
confortável, maleável; 
Mangas longas, punho com 
elástico, abertura posterior, 
fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem 
velcro; Modelo adulto 
grande TAM G e GG, 

MSO UNID. 5000 4,50 22.500,00 
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embalagem contendo dados 
de idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ 
ANVISA RDC 448/2020. 
Caixa com 50 unidades. 

 
 
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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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 
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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; 
 
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; 
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e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações 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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

 
6 - 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; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. 
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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 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. 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
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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, 18 de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Mayara Cruz Teixeira 
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E-mail - 0934204

Data de Envio: 
  20/08/2021 12:36:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    "Valeska Soares Emídio Cunha" <valeskacunha@tre-al.jus.br>
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
   
Prezados,

Encaminho, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-
A/2021(Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000), após assinatura digital da empresa.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0934190_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__07_A_2021___PA_0011036_37.2020___SILVANDRO_DIEGO.pdf
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E-mail - 0934207

Data de Envio: 
  20/08/2021 12:41:22

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    "Valeska Soares Emídio Cunha" <valeskacunha@tre-al.jus.br>
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
   
Prezados,

Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-
C/2021(Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000), após assinatura digital da empresa.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0934196_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__07_C_2021___PA_0011036_37.2020___M._S._O._PROTEGE_EIRELI.pdf
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De: Império Bandeiras <imperiobandeiras@gmail.com>
Para: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2021 01:40 PM
Assunto: [slc] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021, PARA ASSINATURA
{01}

Boa tarde.
Segue ata assinada.
Att, Istheffany.

Em qua., 18 de ago. de 2021 às 15:51, TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br> escreveu:
 
Prezada Sra. Rosana Miranda Rodrigues
Representante da empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI,
 
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento
digitalizado em "pdf", tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-
B/2021 (Processo SEI n.º 0011036-37.2020.6.02.8000- TRE/AL), tendo como
partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e
imprimi-lo em 02 vias, assinar e devolver as duas vias assinadas para o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica,
preferencialmente, e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, na data de
hoje ou o mais breve possível.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE Tamanho: Tipo de
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021 
Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa IMPÉRIO 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI, CNPJ nº 21.589.394/0001-35, sediada à Rua 
Rodrigo Veiga Gouthier, SN, Quadra 31 Lote 27, Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiania-
GO, CEP: 74.954-500, Telefone : (62) 3277-2879 / 3097-7506 e (62)9 8411-5747, E-
mail: imperiobandeiras@gmail.com, representada por Rosana Miranda Rodrigues, inscrita no 
CPF sob o nº 617.224.801-49, para eventual fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
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 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

04 Luvas em látex, 
descartáveis, não 
cirúrgica, feitas em 
látex (borracha 
natural), 
hipoalergênica, 
superfície lisa, 
ambidestra, não estéril, 
com pó bioabsorvível, 
punhos com bainha, 
tamanho M e/ou G. 
Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de papelão contendo 
100 luvas. Validade 
mínima de 36 meses a 
partir da data de 
entrega. 

DESCARPAC 
36964 

caixa 1000 57,2751 57.275,10 
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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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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; 
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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; 
 
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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

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

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

Ata de Registro de Preços nº 7-B/2021, assinada pela empresa (0934908)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 461



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021                                                                                                 4 

 

 

 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

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

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

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

 
 
6 - 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 
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j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

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

 

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

 

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

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total 
do contrato celebrado. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
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. 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 
 

Maceió, 18 de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosana Miranda Rodrigues 
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E-mail - 0934912

Data de Envio: 
  23/08/2021 16:08:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    "Valeska Soares Emídio Cunha" <valeskacunha@tre-al.jus.br>
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
   
Prezados,

Encaminho, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-
B/2021(Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000), após assinatura digital da empresa.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0934908_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__07_B_2021___PA_0011036_37.2020___assinada_empresa.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-A/2021 
Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, sediada 
na Rua Dom José, 258, Santo Antônio, Garanhuns – PE, CEP: 55293-120, Telefone : : (81) 
3533-1029, (87) 3762- 0445 e (87) 98836-3257, E-mails 
: sdiego_distribuidora@outlook.com, silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com, 
representada por Silvandro  Diego de Albuquerque Ferreira, portador da Carteira de 
Identidade nº 7679226 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 071.955.624-41, para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 
da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 
 
 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

03 Álcool Etílico Líquido 
Hidratado a 70% INPM, 
garrafas de 1 litro em 
plástico PET, tampa 
rosqueável, com as 
seguintes características: (i) 
Saneante/Desinfetante (ii) 
Líquido incolor, límpido e 
volátil com odor 
característico, (iii) 
Embalagem plástica e 
tampa rosqueável; (iv) 
Embalagem deverá conter 
dados de identificação, 
procedência, lote, validade 
e registro do item na 
ANVISA; e (v) Apresentação 
em CAIXAS contendo 12 
garrafas de 1 litro. 

BELLO 
BELLA 

UNID. 4000 5,0003 20.001,20 
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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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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: 
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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. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de 
utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
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vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 - 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; 
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i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) 
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. 
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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 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 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 
 

Maceió, 18 de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
                      Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-B/2021 
Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa IMPÉRIO 
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI, CNPJ nº 21.589.394/0001-35, sediada à Rua 
Rodrigo Veiga Gouthier, SN, Quadra 31 Lote 27, Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiania-
GO, CEP: 74.954-500, Telefone : (62) 3277-2879 / 3097-7506 e (62)9 8411-5747, E-
mail: imperiobandeiras@gmail.com, representada por Rosana Miranda Rodrigues, inscrita no 
CPF sob o nº 617.224.801-49, para eventual fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
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 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

04 Luvas em látex, 
descartáveis, não 
cirúrgica, feitas em 
látex (borracha 
natural), 
hipoalergênica, 
superfície lisa, 
ambidestra, não estéril, 
com pó bioabsorvível, 
punhos com bainha, 
tamanho M e/ou G. 
Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de papelão contendo 
100 luvas. Validade 
mínima de 36 meses a 
partir da data de 
entrega. 

DESCARPAC 
36964 

caixa 1000 57,2751 57.275,10 
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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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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; 
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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; 
 
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 itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
 
6 - 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 
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j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) 
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total 
do contrato celebrado. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
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. 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 
 

Maceió, 18 de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosana Miranda Rodrigues 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021 
Processo SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 17/2021 
 

 
Aos 18 dias do mês de agosto de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa MSO PROTEGE EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, sediada na Rua José Chaves de França, 11-35, Vila Alto 
Paraíso, CEP 17-055-020 – BAURU - SP, Telefone : (14) 3404-2828 e (14) 99110-4556, E-
mail: msoprotege@gmail.com, representada por Mayara Cruz Teixeira, portadora da Carteira 
de Identidade nº : 46.761.902-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 395.799.918-98, para 
eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos 
Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 17/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o 
art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 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 17/2021: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

05 Capote cirúrgico/avental: 
Avental descartável para 
procedimento em uso clínico 
e hospitalar, descartável, 
não estéril; Confeccionado 
de material 
hidro/hemorrepelente e 
proporcionar Barreira 
Antimicrobiana Efetiva 
(Teste de Eficiência de 
Filtração Bacteriológica - 
BFE), impermeável para 
fluidos; Atóxico, 
hipoalérgico, resistente, 
confortável, maleável; 
Mangas longas, punho com 
elástico, abertura posterior, 
fechamento no pescoço e 
cintura através de tiras, sem 
velcro; Modelo adulto 
grande TAM G e GG, 

MSO UNID. 5000 4,50 22.500,00 
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embalagem contendo dados 
de idenficação, fabricação, 
tamanho, lote, 
isenção/registro no MS/ 
ANVISA RDC 448/2020. 
Caixa com 50 unidades. 

 
 
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 17/2021: 
 

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 corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
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 
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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; 
 
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; 
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e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações 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)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 - 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; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) 
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) 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. 
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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 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. 
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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. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 07-C/2021                                                                                                8 
 

 

 
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, 18 de agosto de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Mayara Cruz Teixeira 
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26/08/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6601695 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 26/08/2021 16:55:46
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6601695
   Data prevista de publicação: 27/08/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13784323 Extrato Ata de Registro de Precos n. 07-A-2021 -
SILVANDRO DIEGO DE.rtf

d1af632486867f6b
9d5899aea1b94eb2 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20

Comprovante de envio de extrato da ARP nº07-A/2021 para o DOU (0936997)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 492



26/08/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6601601 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 26/08/2021 16:37:51
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6601601
   Data prevista de publicação: 27/08/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13784116 Extrato Ata de Registro de Precos n. 07-B-2021 -IMPARIO
INDUSTRIA E COMARCIO DE BANDEIRA EIREL.rtf

f1bd986f44ce5469
978de856bceb1ab0 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20

Comprovante de envio de extrato da ARP nº07-B/2021 para o DOU (0937019)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 493



26/08/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6601625 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 26/08/2021 16:41:09
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6601625
   Data prevista de publicação: 27/08/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13784201 Extrato Ata de Registro de Precos n. 07-C-2021 -MSO
PROTEGE EIRELI.rtf

d0e5aba3c978d37e
664230b3487082fe 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20

Comprovante de envio de extrato da ARP nº07-C/2021 para o DOU (0937021)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 494
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n. 0293677-05.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de 2 (duas) inscrições no
curso on-line "Power BI Elite: M e DAX", na modalidade a distância; Contratada: Datab
Inteligência e Estratégia Ltda. (CNPJ nº 29.162.953/0001-38); Valor Total: R$5.194,00 (cinco
mil cento e noventa e quatro reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com
o art. 13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n. 0293688-34.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora no evento "Desnudando o Teletrabalho", na modalidade a distância;
Contratada: Gardênia da Silva Abbad (CPF nº 344.118.011-91); Valor Total: R$348,00
(trezentos e quarenta e oito reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o art. 13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0268425-97.2021. Objeto: Contratação de empresa para elaboração de
Laudo Técnico, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo do sistema de
ventilação para as salas localizadas nos subsolos do Edifício-Sede do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/08/2021 das 12h00 às
17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista -

São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00024-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 27/08/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 13/09/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/08/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 07-B/2021; Proc. SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000; PE nº 17/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o
art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto
nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
24/08/2021; Objeto: o Registro de Preços de material de consumo - material de
limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022(Luvas em látex, descartáveis); Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 17/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
BANDEIRA EIRELI, CNPJ nº 21.589.394/0001-35, Item 04, DESCARPAC , caixa, 1000, R$
57,2751, R$ 57.275,10.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 07-C/2021; Proc. SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000; PE nº 17/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o
art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto
nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
24/08/2021; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza
e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022(Capote cirúrgico/Avental descartável para procedimento em uso
clínico e hospitalar); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 17/2021, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); MSO PROTEGE EIRELI, CNPJ n° 30.692.250/0001-09, Item 05, MSO , unidade,
5000, R$ 4,50, R$ 22.500,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 07-A/2021; Proc. SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000; PE nº 17/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o
art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto
nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
24/08/2021; Objeto: o Registro de Preços de material de consumo - material de
limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022(Álcool Etílico Líquido Hidratado a 70% INPM, de 1 litro);
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente (consultar o PE nº 17/2021, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); SILVANDRO
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ n° 33.623.876/0001-62, Item 03,
BELLO BELLA, Unidade, 4000, R$ 5,0003, R$ 20.001,20.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 9/2021, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa A. C. FERREIRA EIRELI. Objeto: prestação de serviços
de comunicação de dados. Valor do contrato: R$ 209.313,00 (duzentos e nove mil e
trezentos e treze reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 26/08/2021. Data de
assinatura: 26/08/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP,
e Adalcineia Costa Ferreira, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 6/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 06/2021 em epígrafe (PAD nº 89/2021), que tem por objeto
a contratação de serviços continuados de suporte e atendimento técnico (Service Desk) a
usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE/AM, ADJUDICADO em favor
da empresa LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA, CNPJ nº 19.877.300/0002-62.
NEGADO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas licitantes C GALATI EIRELI, CTIS
TECNOLOGIA S.A, ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, GETI COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e ELO SERVICOS ELETRICOS E DE AUTOMACAO LTDA,
mantendo a decisão do pregoeiro por seus próprios fundamentos. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 20/08/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus-AM, 26 de agosto de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 20445/2016 TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 13/2016,
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas elétricos
prediais do TRE-AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADO (A): ARAÚJO ABREU ENGENHARIA LTDA. Fundamentação Legal: com os
termos do Edital de Pregão n. 06/2016 e seus anexos, e com disposto na Lei 8.666, de
21/06/1993, em especial seu art. 57, § 4º. Do Objeto: tem por objeto a alteração do caput
da Cláusula Quarta (Da Vigência). Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de
04 (quatro) meses, ou seja, de 31/08/2021 até 31/12/2021. Data da Assinatura:
23/08/2021. Assinam: Des. Presidente WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e
o Senhor ALBERTO SILVIO ARRUDA, pelo(a) Contratado(a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 040/2019 (Numeração
TRE/BA: 009/2019), firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Secretaria de Administração do Estado da Bahia-SAEB. OBJETO: Acréscimo de
obrigações ao TRE/BA, no âmbito do mencionado ajuste. Alteração qualitativa.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/1993 e Lei Estadual 9.433/2005. PROCESSO SEI Nº
0059233-15.2015.6.05.8000. ASSINATURA: 05/02/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Edelvino da Silva Góes Filho, Secretário da
Administração do Estado da Bahia, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 073/2016, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 4°, da Lei n.º 8.666/93. Processo
SEI: 0061079-67.2015.6.05.8000. ASSINATURA: 26/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Daniel Carvalhal Marques, pela Contratada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador-BA, CEP 41.710-901, por meio da
Seção de Licitações, FAZ SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à
empresa BRASUMIX LICITAÇÕES LTDA, CNPJ nº 37.429.301/0001-45, com endereço em local
incerto ou não sabido, que tramita neste Órgão, no Processo SEI nº 0011699-
65.2021.6.05.8000, procedimento administrativo de apuração de responsabilidade por
suposta conduta ilícita praticada durante o Pregão Eletrônico n.º 7/2021, com infração à
condição 18.1, alínea "b" do Instrumento Convocatório, consistente em comportar-se de modo
inidôneo, que poderá resultar na aplicação da sanção de impedimento de licitar do art. 7º da
Lei nº 10.520/2002, e INTIMA a empresa para, querendo, oferecer defesa no prazo de 10 (dez)
dias, contados da data da publicação deste Edital. Fica ainda ciente da continuidade do citado
procedimento, independentemente de manifestação, na forma da Lei 9.874/99, art. 26, V.

Autos com vista franqueada aos interessados.

Salvador, 26 de agosto de 2021.
MILENA AUSTREGÉSILO HERÊDA

Chefe da Seção de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0002730-61.2021. Objeto: Registro de preço visando eventual aquisição de
material de expediente. Total de Itens Licitados: 73. Edital: 27/08/2021 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00024-2021. Entrega das Propostas: a partir de
27/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/09/2021 às
09h00 no site www.gov.br/compras. 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 através do Telefone 71 - 3373-7081.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/08/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 7348/2021. Espécie: Contrato n.º 31/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa SARKAR TACTICAL BRASIL LTDA. Objeto: é a
aquisição coletes balísticos, conforme especificações do Edital do P.E. nº 31/2021 e seus
anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 31/2021, na Lei n.º10.520/2002, no
Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; e no PAD nº 7348/2021.
Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Cleide Maria Dias
Fernandes de Jesus. Data: 16/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 21.229/2020. Espécie: Contrato n.º 30/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. Objeto: é a
contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de filmagem, gravação,
edição e transmissão ao vivo, via internet, de áudio e vídeo das sessões plenárias do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 18/2021, na Lei
n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; no PAD nº
21.229/2020. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Priscila
Consani das Mercês Oliveira. Data: 25/08/2021.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.

À CPREG,

Para registro das Atas de Registro de Preços n° 07-A/2021, 07-B/2021 e 07-C/2021, no
SIASG.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 30/08/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937884 e o código CRC FDD95F77.

0011036-37.2020.6.02.8000 0937884v1

Despacho SLC 0937884         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 496



E-mail - 0938584

Data de Envio: 
  31/08/2021 15:23:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    sdiego_distribuidora@outlook.com
    silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 07-A/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezado Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira,
Representante da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, 

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 07-A/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para
acompanhamento.

A ARP Nº 07-A/2021-TRE-AL foi publicada no DOU, em 27/08/2021, conforme publicação também anexada.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0936941_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__07_A_2021___assinada.pdf
    Publicacao_0937874_Publicacao_27_08.pdf
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E-mail - 0938592

Data de Envio: 
  31/08/2021 15:30:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    imperiobandeiras@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 07-B/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para acompanhamento

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Rosana Miranda Rodrigues,
Representante da empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI, 

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 07-B/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para
acompanhamento.

A ARP Nº 07-B/2021-TRE-AL foi publicada no DOU, em 27/08/2021, conforme publicação também anexada.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Publicacao_0937874_Publicacao_27_08.pdf
    Ata_de_Registro_de_Precos_0936944_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__07_B_2021___assinada.pdf
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E-mail - 0938610

Data de Envio: 
  31/08/2021 15:39:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    msoprotege@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 07-C/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para acompanhamento

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Mayara Cruz Teixeira,

Representante da empresa MSO PROTEGE EIRELI, 

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 07-C/2021-TRE-AL, assinada pelas partes, para
acompanhamento.

A ARP Nº 07-C/2021-TRE-AL foi publicada no DOU, em 27/08/2021, conforme publicação também anexada.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0936946_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__07_C_2021___assinada.pdf
    Publicacao_0937874_Publicacao_27_08.pdf
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De: Silvandro ferreira <sdiego_distribuidora@outlook.com>
Para: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 31/08/2021 04:36 PM
Assunto: [slc] RES: Ata de Registro de Preços nº 07-A/2021-TRE-AL, assinada
pelas partes, para acompanhamento {01}

Acuso recebimento.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2021 15:24
Para: sdiego_distribuidora@outlook.com;
silvandro_diegodistribuidora@hotmail.com
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 07-A/2021-TRE-AL,
assinada pelas partes, para acompanhamento

Prezado Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira,
Representante da empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA, 

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 07-A/2021-TRE-
AL, assinada pelas partes, para acompanhamento.

A ARP Nº 07-A/2021-TRE-AL foi publicada no DOU, em 27/08/2021,
conforme publicação também anexada.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
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De: Licitação MSO PROTEGE <licitacao@msoprotege.com.br>
Para: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 31/08/2021 04:07 PM
Assunto: [slc] RES: Ata de Registro de Preços nº 07-C/2021-TRE-AL, assinada
pelas partes, para acompanhamento {01}

Boa tarde

Acusamos o recebimento.

Att.

MSO PROTEGE
Depto. Licitação
(14) 99110-4556

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS [mailto:slc@tre-
al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2021 15:39
Para: msoprotege@gmail.com
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 07-C/2021-TRE-AL,
assinada pelas
partes, para acompanhamento

Prezada Sra. Mayara Cruz Teixeira,

Representante da empresa MSO PROTEGE EIRELI, 

 
Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 07-C/2021-TRE-
AL, assinada
pelas partes, para acompanhamento.

A ARP Nº 07-C/2021-TRE-AL foi publicada no DOU, em 27/08/2021,
conforme
publicação também anexada.
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Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622
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y,+,PQHPZXFUNV,S]IPWIPyÈ JfsPQHP,MI-+IPQHPfgfh

wNM�WVN,JPfsPQHP,MI-+IPQHPfgff

w,UIOP+I+,UJKfft�gĝgg
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Em paralelo,

À SAD,

Para as providências de nomeação de gestão, das ARPs  nº 07-A/2021, nº 07-B/2021 e
nº 07-C/2021.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 02/09/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940092 e o código CRC 0848E396.

0011036-37.2020.6.02.8000 0940092v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 02/09/2021           HORA: 15:28:18             USUÁRIO: WEBER          

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00017/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00003       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000269941 - ÁLCOOL ETÍLICO                                         

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 27/08/2021 A  27/08/2022        DATA ASSINATURA : 18/08/2021

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Frasco 1.000,00 ML                                    

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 02/09/2021           HORA: 15:31:28             USUÁRIO: WEBER          

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00017/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00004       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000387698 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 27/08/2021 A  27/08/2022        DATA ASSINATURA : 18/08/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Caixa 100,00 UN                                       

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 02/09/2021           HORA: 15:32:33             USUÁRIO: WEBER          

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00017/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00005       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000150734 - AVENTAL                                                

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 27/08/2021 A  27/08/2022        DATA ASSINATURA : 18/08/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
Srª Chefe SLC.
 
Considerando evento sei nº 0937884, seguem Atas

Registradas, evento 0940120.
 
Atenciosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/09/2021, às 15:40, 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
0940121 e o código CRC E6FFFFE6.

0011036-37.2020.6.02.8000 0940121v1

Despacho PREG 0940121         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 513



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEALMOX (doc. 0799375), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar a servidora Luciana Wander de
Oliveira Melo, titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX,
para atuar como gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima
Cavalcante, e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos lotados
na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem como
fiscais, das Atas de Registro de Preços nº 7-A/2021 (doc.
0936941), nº 7-B/2021 (doc. 0936944), e nº 7-C/2021
(doc. 0936946), referentes a aquisição de material de limpeza
e produtos de higienização, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, firmadas com as
empresas SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.623.876/0001-62, a empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 21.589.394/0001-35, e, a empresa M. S. O. PROTEGE
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
17/2021 (doc. 0924302).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no

Despacho GSAD 0940659         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 514



art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940659 e o código CRC AC62730B.

0011036-37.2020.6.02.8000 0940659v1
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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 setembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se da indicação da servidora Luciana Wander

de Oliveira Melo, titular da Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, para atuar como gestora, e dos servidores Antônio
Carlos Lima Cavalcante, e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos
lotados na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem
como fiscais das Atas de Registro de Preços nº 7-A/2021
(doc. 0936941), nº 7-B/2021 (doc. 0936944), e nº 7-C/2021
(doc. 0936946), referentes a aquisição de material de limpeza
e produtos de higienização, a fim de atender à demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

 
As atas mencionadas foram firmadas,

respectivamente,  com as empresas SILVANDRO DIEGO DE
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 33.623.876/0001-62, a empresa IMPÉRIO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, e, a empresa M. S. O.
PROTEGE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
30.692.250/0001-09, conforme demonstra a publicação no
DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº
17/2021 (doc. 0924302).

 
Com essas considerações, submeto o assunto a

Vossa Excelência, sugerindo a autorização de emissão de
portaria com as designações ora propostas e ressaltando que
a gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução n.º
15.787/2017.

Conclusão GDG 0941397         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 516



 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2021, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941397 e o código CRC AB0BA563.

0011036-37.2020.6.02.8000 0941397v1
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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 : 0011036-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO :
Designação. Gestor.Fiscal.Aquisição.Material de
aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização.

 

Decisão nº 2018 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 0941397 .

Designo a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo,
titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como
gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio
Vilela Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, para atuarem como fiscais das Atas de Registro de
Preços nº 7-A/2021 (doc. 0936941), nº 7-B/2021 (doc. 0936944), e nº
7-C/2021 (doc. 0936946), referentes a aquisição de material de
 limpeza e produtos de higienização, a fim de atender à demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

As atas mencionadas foram firmadas,
respectivamente, com as empresas SILVANDRO DIEGO DE
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.623.876/0001-62, a empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BANDEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-
35, e, a empresa M. S. O. PROTEGE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 30.692.250/0001-09, conforme demonstra a publicação no DOU,
da homologação do Pregão Eletrônico nº 17/2021 (doc. 0924302). 

À Secretaria de Gestão de Pessoas para elaboração e
publicação da competente Portaria de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

Decisão 2018 (0943296)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 518



 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2021, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943296 e o código CRC AB02F374.

0011036-37.2020.6.02.8000 0943296v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
Em atenção à Decisão 2018 0943296, encaminho os

autos à CODES/SRS para elaboração, publicação da
competente Portaria de designação e demais providências.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/09/2021, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944025 e o código CRC 9532E44C.

0011036-37.2020.6.02.8000 0944025v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
Sra. Oficiala de Gabinete da Presidência,
 
Conforme orientado pela Sra. Secretária de Gestão

de Pessoas, conforme  contato por mensagem com Vossa
Senhoria, remeto o presente procedimento visando
direcionamento para a regular tramitação na Unidade
competente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/09/2021, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945054 e o código CRC 031A6FCB.

0011036-37.2020.6.02.8000 0945054v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
 
Recebo os presentes autos contendo Despacho (0945054)

registrado pela Seção de Registro de Servidores, Oficiais de Justiça e
Autoridades – SRS com expressa referência à interlocução
entabulada entre a Seção e a Senhora Oficiala de Gabinete desta
Presidência.

Não havendo maiores referências ao conteúdo do
indigitado colóquio, determino a remessa do feito àquele Gabinete.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/09/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945293 e o código CRC B9839616.

0011036-37.2020.6.02.8000 0945293v1
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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 : 0011036-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO :
Designação. Gestor.Fiscal.Aquisição.Material de
aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização.

 

Decisão nº 2091 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 0941397 .

Designo a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo,
titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como
gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio
Vilela Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, para atuarem como fiscais das Atas de Registro de
Preços nº 7-A/2021 (doc. 0936941), nº 7-B/2021 (doc. 0936944), e nº
7-C/2021 (doc. 0936946), referentes a aquisição de material de
 limpeza e produtos de higienização, a fim de atender à demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

As atas mencionadas foram firmadas,
respectivamente, com as empresas SILVANDRO DIEGO DE
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.623.876/0001-62, a empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BANDEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-
35, e, a empresa M. S. O. PROTEGE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 30.692.250/0001-09, conforme demonstra a publicação no DOU,
da homologação do Pregão Eletrônico nº 17/2021 (doc. 0924302). 

À Diretoria-Geral,  para elaboração e publicação da
competente Portaria de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

Decisão 2091 (0946828)         SEI 0011036-37.2020.6.02.8000 / pg. 523



 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/09/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946828 e o código CRC 45EE5C7B.

0011036-37.2020.6.02.8000 0946828v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 384/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0011036-
37.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar a servidora titular da Seção de
Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como gestora, e os
servidores Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio Vilela Menegaz
Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para
atuarem como fiscais das Atas de Registro de Preços nº 7-A/2021
(doc. 0936941), nº 7-B/2021 (doc. 0936944), e nº 7-C/2021
(doc. 0936946), referentes a aquisição de material de  limpeza e
produtos de higienização, a fim de atender à demanda das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, firmadas, respectivamente, com as
empresas SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, a empresa
IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, e, a empresa M. S. O.
PROTEGE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09.

Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no art.
20, da Resolução n.º 15.787/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

 
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

DESEMBARGADOR  PRESIDENTE
Maceió, 22 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/09/2021, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948405 e o código CRC B3DCFC89.

0011036-37.2020.6.02.8000 0948405v6
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2021.
À SLC, para registro da gestão e posterior remessa

dos autos à SEALMOX.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/09/2021, às 18:21, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948987 e o código CRC 61B7EDC8.

0011036-37.2020.6.02.8000 0948987v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
Certifico que a Portaria Presidência nº 384/2021

(0948405) foi remetida, neste dia 24/09/2021, para publicação
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 24/09/2021, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949412 e o código CRC B767D9A1.
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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

VI - Secretário de Tecnologia da Informação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 24 de setembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 387/2021 TRE-AL/PRE/GPRES
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º. Transferir, no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, de 28 de outubro de 2021,
quinta-feira, para 29 de outubro de 2021, sexta-feira, o feriado correspondente ao Dia do Servidor
Público.
Art. 2º. Prorrogar-se-ão os prazos processuais com vencimento em 29 de outubro de 2021, sexta-
feita, para 3 de novembro de 2021, quarta-feira.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 384/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0011036-37.2020.6.02.8000,
resolve:
Art. 1º. Designar a servidora titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como
gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos
lotados na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem como fiscais das Atas de Registro
de Preços nº 7-A/2021 (doc. ), nº 7-B/2021 (doc. ), e nº 7-C/2021 (doc. ),0936941 0936944 0936946
referentes a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, a fim de atender à
demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, firmadas, respectivamente, com as
empresas SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 33.623.876/0001-62, a empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, e, a empresa M. S. O. PROTEGE EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09.
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE
Maceió, 22 de setembro de 2021

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE

INTIMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600293-57.2020.6.02.0000

PROCESSO
: 0600293-57.2020.6.02.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (Maceió 
- AL)
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
Publicada a Portaria 384/2021, no Diário da Justiça

Eletrônico - DJE (0950389), determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Administração para
ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/09/2021, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950393 e o código CRC BE6119CB.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À SEALMOX, para ciência da publicação da

Portaria Presidência nº 384/2021 (doc. 0950389) e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2021, às 08:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951578 e o código CRC E00E44BE.

0011036-37.2020.6.02.8000 0951578v1
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INFORMAÇÃO Nº 5158 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
Informamos a abertura dos processos SEI de nºs 0006767-

18.2021.6.02.8000, 0006768-03.2021.6.02.8000 e 0006769-85.2021.6.02.8000, a
este relacionados, visando a emissão das Notas de empenho respectivas às
ordens de fornecimento dos itens objetos das ARP's 7A/2021(0936941),
7B/2021(0936944) e 7C/2021(0936946). 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/10/2021, às 20:13, 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
0956318 e o código CRC 1BE59F69.

0011036-37.2020.6.02.8000 0956318v3
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CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, registrei no SIAC- Sistema de
Acompanhamento de Contratos, os dados das ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS n.º 07-A/2021, n.º 07-B/2021 e n.º 07-C/2021. Certifico
ainda, que foram registrados também o gestor e os
fiscais designados pela Portaria da Presidência 384/2021 - TRE/AL.
Do que, para constar, eu, Sandra Helena Lima Alexandre, Assistente
II da SLC, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 11/01/2022, às 17:56, 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
0998788 e o código CRC F248333F.
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