TRE-MT
Processo nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO TRE-MT Nº 17/2013
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGÃO
FORMA: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO-e Nº 1.026/2013
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sediado na Av. Historiador
Rubens de Mendonça, nº 4.750, Centro Político Administrativo – Setor “E”, Cuiabá/MT,
CEP 78.050-908, torna público que realizará licitação na modalidade pregão, na forma
eletrônica, em atendimento à solicitação da Seção de Material/Coordenadoria de
Material e Patrimônio, visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de
VACINAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I
deste edital. A licitação será regida pelas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006 e Decretos nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013 .
A proposta de preços deverá ser enviada, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico.
As propostas serão abertas no dia 06 de junho de 2013, às 11 horas, ou no
mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente
na data marcada.
O Pregão será realizado pelo Senhor Gilvan Rodrigues de Oliveira, pregoeiro
designado por meio da Portaria nº 398/2012 (DEJE nº 1349/2013, de 14/02/2013),
alterada pela Portaria nº 62/2013 (DEJE nº 1358/2013, de 27/02/2013).
CAPÍTULO I – DO OBJETO
1.
A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a provável
contratação de empresa para fornecimento e aplicação de até 600 (seiscentas)
doses de vacina antigripal trivalente (vírus similar ao vírus influenza
A/California/7/2009 - H1N1 pdm09, vírus similar ao vírus influenza
A/Victoria/361/2011 - H3N2 e virus similar ao vírus influenza B/Wisconsin/1/2010) de
0,5ml, contendo a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para as
temporadas de 2013 e de 2014 do hemisfério Sul, com as adaptações prescritas pela
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OMS para esta última temporada, conforme quantitativo e especificações constantes
do Termo de Referência e Anexos.
1.2.
As especificações técnicas, as obrigações da licitante e do TRE/MT, referentes
ao objeto constam do Anexo I deste Edital.
1.3.
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto
descritas no comprasnet e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão estas.
1.4.
Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima
citadas, não se alegará indução ao erro, devendo o licitante se atentar unicamente
às descrições do objeto contidas neste Edital e Anexos.
2. Fazem parte do presente edital os anexos abaixo relacionados:





Anexo I: Termo de Referência;
Anexo II: Quadro demonstrativo – Preço Máximo;
Anexo III: Modelo de Proposta;
Anexo IV: Modelo de ARP.

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1. Para participar deste pregão eletrônico as empresas deverão preencher os
seguintes requisitos:
1.1.

Ser credenciada na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação –
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do
site www.comprasnet.gov.br, que atuará como órgão provedor do sistema
eletrônico.

1.2.

Enviar em campo próprio do sistema eletrônico as seguintes declarações
virtuais:

1.3.



de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório;



de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99);



de quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral impeditivos de
sua habilitação;



de elaboração independente da proposta.

Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas
serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não se responsabilizando o
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso por quaisquer custos, transações
efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.
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2. Não poderão participar deste pregão eletrônico:
2.1.

consórcio de empresas;

2.2.

empresas em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, cisão, ou incorporação ou cuja falência tenha sido decretada,
que se encontrem sob concurso de credores ou em dissolução ou em
liquidação;

2.3.

empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial
da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, pelo órgão que o
praticou, bem como as que tenham sido punidas com suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.

2.5.

Empresa que possua, entre seus sócios, servidor do TRE/MT;

2.6.

Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste PREGÃO;

2.7.

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum.

CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO
1. A licitante deverá credenciar-se no sistema pregão eletrônico, no site
www.comprasnet.gov.br, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de
realização do pregão eletrônico.
1.1.

O credenciamento será feito pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.

1.2.

O credenciamento da licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de
registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF.

1.3.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
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2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
CAPÍTULO IV – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
1. A proposta de preços, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado,
com o preço total do item, em Real, incluídas todas as despesas relativas, impostos,
taxas, frete e demais encargos, deverá ser formulada e enviada em formulário
específico, mediante o uso da senha privativa da licitante, exclusivamente, por meio
do sistema eletrônico, no período compreendido no preâmbulo deste Edital.
2. As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos, bem como pelo acompanhamento de todas as operações efetuadas no
sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer ônus
decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
3. As licitantes deverão declarar no ato do envio de sua proposta, em campo próprio
do sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazerem
jus aos benefícios previstos na referida lei.
4. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
5. A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos,
não sendo aceita oferta com características e quantidades diferentes das indicadas
no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
6. O envio da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7. Os preços oferecidos serão fixos e irreajustáveis.
CAPÍTULO V – DA ABERTURA DA SESSÃO
1. No horário previsto no edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando
do pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha.
2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
estejam em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital e seus
anexos.
3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro,
visto que somente estas participarão da fase de lance.
CAPÍTULO VI – DA COMPETITIVIDADE – FORMULAÇÃO DE LANCES
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1. Aberta a etapa competitiva, sessão pública, as licitantes deverão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante
imediatamente informada, on-line, do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
1.1.

Os lances serão ofertados pelo valor total do Lote;

1.2.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado
para a abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

1.3.

A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado pelo sistema eletrônico.

1.4.

Se houver mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele registrado em
primeiro lugar.

2. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
durante a sessão pública do pregão eletrônico, sendo vedada a identificação do seu
detentor.
3. A etapa de lances será encerrada automaticamente, após decisão do pregoeiro,
mediante aviso de seu fechamento iminente às licitantes, por meio do sistema
eletrônico.
4. Após a fase de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME ou EPP, e das
demais ME ou EPP, na ordem de classificação, que será disponibilizada
automaticamente nas telas do pregoeiro e do fornecedor e encaminhada mensagem
por meio de chat.
5. Se o menor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na condição de ME
ou EPP, o sistema facultará a estas o exercício do direito de preferência para fins
de desempate, conforme determina o § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, momento
no qual a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, sob
pena de preclusão, consoante determina o § 3º do art. 45 da LC nº 123/2006.
6. Caso a ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de preferência, o
sistema convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
§ 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem de classificação.
7. Se houver êxito no procedimento especificado acima, o sistema disponibilizará
nova classificação dos fornecedores para fins de aceitação pelo pregoeiro ou para
fins do disposto no item 9 deste Capítulo. Não havendo êxito ou não existindo ME
ou EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
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8. Se houver equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP, que se
encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, o
sistema efetuará sorteio para identificar a empresa que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
9. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção
dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
9.1.

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após a
comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br.

CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DO JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO
1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro julgará as propostas, adotando o critério
de menor preço total do lote e poderá encaminhar contraproposta pelo sistema
eletrônico diretamente à licitante que tenha ofertado o lance mais vantajoso, para
que seja obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. A
negociação poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.
2. Aceita a melhor oferta, o pregoeiro anunciará a licitante classificada em primeiro
lugar, imediatamente depois do encerramento da etapa de lances da sessão
pública, conforme descrito no Capítulo VI ou, quando for o caso, após negociação e
decisão acerca do valor, e verificará a habilitação da licitante conforme disposições
do edital.
3.

Na hipótese de a proposta não ser aceitável ou se a licitante classificada em
primeiro lugar não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta subsequente até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos
descritos neste edital, em conformidade com o disposto no item 1 deste Capítulo.

5. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada
vencedora da licitação.
6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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.

CAPÍTULO VIII – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR
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1. A proposta de preços, ajustada ao lance vencedor, deverá ser anexada ao Sistema
Comprasnet após solicitação do pregoeiro, pela opção “Convocar Anexo”, no
prazo máximo de 2 (duas) horas, contado a partir de sua solicitação.
1.1. a critério do pregoeiro, a fim de agilizar a sessão pública, poderá, ainda, ser
solicitado o envio da proposta para o e-mail pregoeiros@tre-mt.gov.br .
1.1.1. O ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL NÃO AFASTA A POSTAGEM
NO COMPRASNET, QUE É OBRIGATÓRIA;
1.2. A proposta deverá observar as seguintes exigências:
1.2.1. não conter cotações alternativas, emendas ou entrelinhas;
1.2.2. fazer menção ao número deste edital, conter a razão social da licitante,
seu CNPJ/MF, dados bancários e endereço completo;
1.2.2.1. a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser sanada
pelos dados constantes do sistema eletrônico;
1.2.3. conter cotação de preço, unitário e total, em Real, com no máximo duas
casas decimais, incluídas todas as despesas relativas impostos, taxas,
frete e demais encargos pertinentes, conforme modelo do Anexo I- do
Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
1.2.3.1. o preço máximo total, aceitável para o Lote é o constante do
item 9 do Termo de Referência – Anexo I-A deste Edital;
1.2.3.2. serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço
superior ao máximo aceitável;
1.2.4. conter declaração de que cumprirá o prazo de entrega;
1.2.5. conter documentação contendo as especificações técnicas detalhadas
dos bem cotado;

1.2.6. conter declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias, contado da data de sua entrega;
1.2.7. indicar o número do CNPJ da filial ou do estabelecimento da licitante
que emitirá a nota fiscal referente à aquisição, indicação essa
indispensável para efeito de empenho da despesa e realização do
pagamento nos termos do Capítulo XII deste Edital.
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2. A proposta de preços original deverá ser entregue ao pregoeiro, sem rasuras,
assinada pelo representante da empresa, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados do encerramento da sessão pública, no seguinte endereço: Edifício Sede
do TRE-MT, sediado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.750, Centro
Político Administrativo – Setor “E”, Seção de Licitações e Contratos/CMP,
Cuiabá/MT, CEP 78.050-908.
CAPÍTULO IX – DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO
LUGAR
1. Para habilitação neste pregão eletrônico, serão exigidos os documentos
discriminados abaixo, além da regularidade do cadastramento e da habilitação
parcial da licitante perante o SICAF:
1.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial
ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
1.2.

atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a
empresa licitante tenha fornecido objeto compatível ao constante no Termo
de Referência – Anexo I deste Edital;

1.3.

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

1.4. Apresentar a licença sanitária específica e expedida pelo órgão competente
da vigilância sanitária, a que se refere o art. 3º da Portaria Conjunta
ANVISA/FUNASA Nº 1, de 02 de agosto de 2000;
1.5. Apresentar a declaração de que segue todas as exigências contidas na
Portaria Conjunta ANVISA/FUNASA nº 1, de 02 de agosto de 2000;
1.6.

Para fins de habilitação, serão verificados, ainda:

a) o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de consulta ao site
www.cnj.jus.br,; e
b) o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela ControladoriaGeral da União, por meio de consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br ,
nos links “Empresas Sancionadas” e “Entidades Impedidas”;
1.7.
a habilitação parcial da licitante perante o SICAF será verificada apenas
quanto à regularidade fiscal;
1.7.1. no caso de licitante que pretenda executar o objeto por meio de outro
estabelecimento do grupo (matriz/filial), deverá apresentar o respectivo
CNPJ para consulta de sua regularidade fiscal.
2.

A licitante enquadrada na categoria de ME e EPP deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
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3. Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver expresso no
documento, será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a partir de sua
emissão, se outro prazo não estiver fixado em lei.
4. A regularidade do cadastramento e da Habilitação Parcial das licitantes perante o
SICAF será verificada mediante consulta on-line ao sistema.
4.1. Caso algum dos documentos constantes do SICAF esteja irregular, a licitante
deverá apresentar o documento que comprove sua regularidade.
4.2. Constitui meio legal de prova a verificação da regularidade nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores das certidões.
5. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital quanto à proposta e à
habilitação, a licitante será declarada vencedora da licitação.
5.1. Caso a licitante vencedora esteja enquadrada na categoria de ME ou EPP e
tenha apresentado alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será
concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data em que a licitante
foi declarada vencedora, para regularização da situação, podendo ser
prorrogado por igual período, caso solicitado. Findo o prazo, as licitantes
serão convocadas para nova sessão, na qual será divulgado o resultado de
julgamento da habilitação, abrindo-se o prazo para a manifestação da
intenção de recorrer, conforme item 1 do Capítulo X deste Edital.
5.1.1.

A não regularização da documentação no prazo previsto implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.

6. Atendido o disposto no item 5 acima, será adjudicado o objeto da licitação à licitante
vencedora, observado o disposto no Capítulo X deste Edital.
7. Os documentos exigidos para habilitação, descritos neste capítulo, deverão ser
encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado a partir
de sua solicitação, pelo e-mail pregoeiros@tre-mt.gov.br.
8. Os originais dos documentos ou a cópia autenticada em cartório, por servidor da
Administração ou por publicação em órgão de imprensa oficial, deverão ser
entregues ao pregoeiro, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do
encerramento da sessão pública.
CAPÍTULO X – DOS RECURSOS
M:\2013\VIAS DEFINITIVAS\EDITAL\17 2013 - PREG. ELETR. SRP - VACINA\tre-mt-pregao-17-2013.doc
Página 9 de 29

1. Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de recursos,
mediante manifestação prévia, imediata e motivada da licitante, feita durante a
sessão pública, em campo próprio do sistema, até o prazo final estabelecido pelo
pregoeiro.
2. A apresentação das razões pela recorrente e de eventuais contrarrazões pelas
demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico,
em formulários próprios, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados a partir da data
do encerramento da sessão pública e do término do prazo da recorrente,
respectivamente, consignado pelo pregoeiro na respectiva ata, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, até o
prazo final estabelecido pelo pregoeiro na sessão pública deste pregão eletrônico,
implicará a decadência desse direito da licitante, podendo o pregoeiro adjudicar o
objeto à vencedora.
3.1.

Os recursos poderão ser acolhidos somente após a verificação dos requisitos
de admissibilidade, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação por parte da licitante (Acórdãos TCU nº 339/2010Plenário e nº 600/2011 – Plenário).

4. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso adjudicará o objeto e
homologará o procedimento licitatório.
5. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados,
na Seção de Licitações e Contratos do Edifício Sede do TRE-MT, sediado na Av.
Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.750, Centro Político Administrativo – Setor
“E”, Cuiabá/MT, CEP 78.050-908, nos dias úteis, no horário das 07h:30 às 13h:30.
CAPÍTULO XI – DA CONTRATAÇÃO
1. Uma vez homologado o resultado final da licitação, o TRE-MT convocará a licitante
adjudicatária, que deverá comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar
retirar a nota de empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Capítulo XIII deste edital;
1.1 – Em se tratando de empresa com sede fora desta Capital, a nota de empenho
poderá ser enviada por meio eletrônico, para devolução, no mesmo prazo, com
aceite.
2. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual
período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do
interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo TRE-MT.
2.1. A solicitação deverá ser encaminhada por meio eletrônico para o endereço
são@tre-mt.gov.br ou entregue no protocolo deste TRE-MT.
3. Aceita a nota de empenho, as partes obrigar-se-ão em consonância com o disposto
em suas cláusulas, bem como as cláusulas deste Edital e seus Anexos;
4. A emissão da nota de empenho em favor da licitante contratada só deverá ser
efetuada após consulta ao CADIN, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº
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10.522/2002 e verificação da regularidade fiscal exigida na habilitação;
5. É facultado à Administração, quando a licitante convocada não der o aceite na nota
de empenho, no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo,
podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no
art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
6. A nota de empenho deverá atender à Instrução Normativa nº 10/2010/TRE-MT.
CAPÍTULO XII – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE
1 Proceder ao fornecimento dos produtos, objeto deste Edital, devendo ainda:
1.1 Proceder à entrega conforme prazo e condições estipuladas neste Edital, bem
como efetuar a troca do produto que apresente alguma irregularidade ou esteja em
desacordo com a proposta apresentada, devendo a empresa responder pelas
divergências detectadas e, se for o caso, arcar com as penalidades previstas em lei;
1.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Edital sem a
prévia anuência do TRE-MT;
1.3 Manter a situação de regularidade relativa aos seguintes documentos: “Certidão
Negativa de Débito (INSS/CND)”, “Certificado de Regularidade do FGTS (CEF/CRF)”,
“Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais à Dívida Ativa da União” e
“Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)”;
1.4 Prestar esclarecimentos e orientações que forem solicitados pelo TRE-MT quanto
ao produto e procedimento de entrega, obrigando-se a corrigir prontamente as
irregularidades detectadas;
1.5 Na hipótese de atraso na entrega ou ainda, a não substituição do produto quando
este apresentar alguma irregularidade, o fornecedor ficará obrigado a apresentar
justificativa, por escrito, no prazo de até 48 horas, endereçado à Diretoria-Geral deste
Tribunal, que avaliará e adotará as providências que se fizerem necessárias;
1.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou instalações do TREMT ou de terceiros, independente de culpa ou dolo dos profissionais ou prepostos
destacados para executar a entrega dos produtos;
1.7 Disponibilizar uma pessoa qualificada para a aplicação das vacinas, de acordo com
o cronograma a ser estabelecido pela CAMS;
1.8. Proceder ao acondicionamento das vacinas de forma apropriada durante o
transporte e a vacinação, cuja responsabilidade recairá sobre a Contratada.
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1.9. Garantir a manutenção da Rede de Frio, ou seja, que o processo de
armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos
imunibiológicos ocorram em condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório
produtor até o momento em que a vacina é administrada.
CAPÍTULO XIII – DAS OBRIGAÇÕES DESTE TRIBUNAL
1 São obrigações deste Tribunal:
1.1 Proporcionar as necessárias condições, a fim de que o fornecedor possa
desempenhar normalmente a entrega dos materiais objeto deste Edital;
1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da empresa fornecedora, relativamente ao objeto deste Edital;

1.3 Efetuar o pagamento, na forma, prazo e nas condições previstas neste Edital.
CAPÍTULO XIV – DO PAGAMENTO
1. O pagamento do objeto da presente licitação será efetuado após a aplicação
definitiva das vacinas, até o 8º (oitavo) dia útil, a partir do atesto da nota fiscal pela
Coordenadora da CAMS, mediante depósito bancário em conta da licitante
contratada, observado o disposto na Lei nº 9.430/1996 e a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/1993.
1.1.

O servidor responsável pelo atesto da nota fiscal terá o prazo de até 2 (dois)
dias úteis para fazê-lo, contando-se esse prazo a partir do recebimento
definitivo.

2. Para que seja efetuado o pagamento, a licitante contratada deverá:
a) apresentar a nota fiscal correspondente à entrega e aplicação das vacinas,
conforme último lance ofertado no pregão;
b) comprovar sua regularidade, bem como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND) e o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a
Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos e
Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal
do Brasil), admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra
equivalente na forma da Lei, e ainda, perante a Justiça do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT);
c) comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre
os pagamentos resultantes da contratação.
3. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota
de empenho.
3.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da licitante contratada
(matriz/filial) encarregada da execução do objeto, entre aqueles constantes
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dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e
justificadamente, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, da data prevista para
o pagamento da nota fiscal.
4. Poderá ser dispensada a apresentação dos documentos enumerados na letra “b”
do item 2 deste capítulo, se confirmada sua validade em consulta on-line ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou nos sítios
oficiais de Órgãos e entidades emissoras das Certidões.
5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante contratada enquanto pendente
qualquer obrigação legal ou contratual, sem que isso gere direito à alteração dos
preços ou compensação financeira por atraso no pagamento.
6.
A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas e indenizações devidas pelo Contratado.
7.
Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o
pagamento ficará condicionado à apresentação, juntamente às notas
fiscais/faturas, da Declaração de optante pelo Simples Nacional (Declaração IN
SRF n.º 1.234/2012 – Anexo IV), se for o caso.
8. Para que as notas fiscais apresentadas possam ser atestadas e encaminhadas para
pagamento, estas deverão conter as seguintes especificações:
a) A data de emissão da nota fiscal;
b) O CNPJ do TRE/MT: 05.901.308/0001-21;
c) Quantidade e especificação dos materiais;
d) O valor unitário e total de acordo com a proposta apresentada;
e) O número da conta bancária da empresa, nome do banco e respectiva
agência.
CAPÍTULO XV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1.1 Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis cominações penais,
pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa licitante, segundo a extensão da falta cometida, as
seguintes penalidades, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93:
a) advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação
que não resulte em prejuízo para o serviço deste Tribunal;
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b) aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nas hipóteses de
inexecução total e de 5% (cinco por cento) se ocorrer inexecução parcial,
reconhecendo a empresa os direitos deste Regional, nos termos do art. 77 da
Lei nº. 8.666/93;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
1.2 A critério da Administração, com fundamento no art. 7° da Lei 10.520/2002, a
empresa licitante poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, se, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
negar-se a dar o aceite na nota de empenho, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
1.2.1. A recusa da licitante vencedora em retirar a nota de empenho ou apor
nesta o seu aceite no prazo assinalado será considerada como inexecução total
da obrigação assumida, ensejando a aplicação das sanções previstas em lei e
neste edital;
1.2.2. Para fins de aplicação de penalidade, a não-comprovação de manutenção
das condições de habilitação e regularidade fiscal exigidas no certame será
considerada inexecução parcial de contrato.
1.3 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante será descredenciada por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo.
1.4 Expirados os prazos propostos para a entrega dos serviços, sem que a
contratada o faça, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa de mora,
correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado ou cuja
justificativa não tenha sido acatada pela Administração deste Regional, incidente
sobre o valor total desta contratação.
1.4.1 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20 (vinte) dias. Após o
20º (vigésimo) dia, os bens poderão, a critério da Administração, não mais ser
aceitos, configurando a inexecução total da contratação, com as consequências
prescritas em lei, no ato convocatório e no instrumento contratual.
1.5 As sanções fixadas nas alíneas "a", "c" e “d” do item 1.1 poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista na alínea "b", facultada a defesa prévia da empresa a ser
contratada no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência do ocorrido.
1.6 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 2 dias úteis, após notificada por
escrito, para confirmar o recebimento da Nota de Empenho.
1.6.1 Caso não haja a confirmação do recebimento da Nota de Empenho, no prazo
do item 1.6, será aplicada multa de 10% sobre o valor total da contratação, mediante
processo administrativo, garantida a ampla defesa.
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1.6.2 No caso da aplicação da penalidade de multa administrativa ou de multa de
mora, não recolhida aos cofres públicos, o valor será comunicado à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional para inscrição na Dívida Ativa e posterior execução.
1.7 Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua
decisão, dentro do mesmo prazo.
CAPÍTULO XVI – DA DOTAÇÃO
A despesa decorrente da aquisição objeto deste pregão correrá à conta dos
recursos específicos consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o
exercício de 2013, no Elemento 33.90.30 – Material de Consumo – do Programa
02.122.0570.20GP.0001 – Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa.
CAPÍTULO XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e
(ou) elaborarem proposta relativa ao presente pregão eletrônico.
2. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso não se responsabilizará por quaisquer
custos efetuados pela licitante ou eventual desconexão do sistema.
3. O objeto deste pregão poderá ser alterado conforme disposto no art. 65 da Lei n
8.666/1993.
4. TODOS OS ATOS DO CERTAME DEVEM SER REGISTRADOS EM TEMPO REAL
NO SISTEMA COMPRASNET, EXIGÊNCIA QUE NÃO PODERÁ SER AFASTADA
EM NENHUMA HIPÓTESE.
5. As empresas que tenham retirado cópia do edital e seus anexos poderão formular
consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos relativos à licitação, por
escrito, pelo e-mail (pregoeiros@tre-mt.gov.br), dirigindo-se à Seção de Licitações e
Contratos, fone: (65) 3362-8164, que funciona das 07h:30 às 13h:30, nos dias úteis,
no 1º andar do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sediado na Av.
Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.750, Centro Político Administrativo – Setor
“E”, Cuiabá/MT, CEP 78.050-908.
6.1. Qualquer pessoa poderá formular impugnação a este Edital até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública;
6.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados
ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública;
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6.3. As informações, esclarecimentos e respostas a questionamentos, impugnações
e
recursos
serão
obrigatoriamente
publicados
no
site
www.comprasnet.gov.br.

Cuiabá/MT, _____ de _________________ de 2013.

Vera Ana Oliveira de Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos/CMP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa para
a aquisição e aplicação de vacina
contra o vírus influenza para a Justiça
Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
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Nos termos da Lei n.° 10.520/02, do Decreto n.º

7892/2013 e,

subsidiariamente, da Lei 8.666/93, e suas alterações, apresentamos a seguir as
diretrizes básicas que têm por finalidade estabelecer os requisitos preliminares,
objetivando a realização do Sistema de Registro de Preços para a provável
aquisição de vacina contra o vírus influenza para os membros e servidores da
Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
1 DO OBJETO
1.1 O objeto deste Termo de Referência é o Registro de Preços para a
provável contratação de empresa que fornecerá (com aplicação) ao Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, até 600 (seiscentas) doses de vacina
antigripal trivalente (vírus similar ao vírus influenza A/California/7/2009 - H1N1
pdm09, vírus similar ao vírus influenza A/Victoria/361/2011 - H3N2 e virus similar
ao vírus influenza B/Wisconsin/1/2010) de 0,5ml, contendo a recomendação da
Organização Mundial de Saúde (OMS) para as temporadas de 2013 e de 2014
do hemisfério Sul, com as adaptações prescritas pela OMS para esta última
temporada.
2 DA JUSTIFICATIVA
2.1 A influenza é uma doença altamente contagiosa causada pelo virus
influenza, que ocorre em surtos anuais e cuja gravidade varia de acordo com a
mutação genética do vírus.
Por ser um dos problemas de saúde que mais gera ônus, decorrente do
afastamento do servidor e da redução de sua produtividade no trabalho, ao
longo das últimas décadas, inúmeros estudos foram realizados e demonstraram
as vantagens da vacinação contra a influenza nos locais de trabalho, tanto do
ponto de vista social, como econômico.

3 DO OBJETIVO
3.1 Dar subsídios ao procedimento de registro de preços para selecionar
a empresa que deverá fornecer a vacina, objeto do presente Termo de
Referência.
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4 DA ENTREGA DO PRODUTO
4.1 A entrega das vacinas deverá ocorrer, parceladamente, a partir da
primeira semana do mês de junho/2013, obedecendo o cronograma a ser
estabelecido pela Coordenadoria de Assistência e Médica e Social,
acompanhadas concomitantemente, da correspondente Nota Fiscal, a qual
deverá ser preenchida de acordo com as especificações apresentadas na
Nota de Empenho respectiva.
4.2 O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos de segunda à
sextas-feira,

durante

o

horário

de

expediente

deste

Regional,

na

Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça n°
4.750, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, observado o prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contados da solicitação da CAMS conforme estimado no item
acima.
5 DAS PROPOSTAS
5.1 As propostas deverão conter o valor unitário e total, bem como as
especificações e marca do produto cotado.
5.2 Nos preços apresentados pelo fornecedor deverão estar inclusas
todas as despesas relacionadas com o produto, tais como frete, impostos,
taxas e demais encargos financeiros.
6 DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento da empresa fornecedora será efetuado mediante
ordem bancária, até 8 (oito) dias úteis, a contar da data de apresentação da
nota fiscal/fatura pela empresa, em 2 (duas) vias, com todos os campos
preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada, pela Coordenadora da
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CAMS, e discriminada de acordo com a Nota de Empenho.
6.2. O prazo para pagamento, referido no item anterior, será reduzido
para 05 (cinco) dias úteis, se o valor a ser pago não ultrapassar o limite previsto
no item II do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93.
6.3. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93.
6.4. A nota fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa
fornecedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo
fixado anteriormente, os dias que se passarem entre a data da devolução e a
da reapresentação.
6.5.

O CNPJ constante da fatura deverá ser o mesmo indicado na

proposta de preços (COMPRASNET) e na nota de empenho.
6.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe
tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
6.7. No ato do pagamento, será verificada no SICAF a regularidade
trabalhista e fiscal do fornecedor. Em havendo restrição, o pagamento será
efetuado e os autos submetidos à consideração superior para deliberação.
6.8. Para que as notas fiscais apresentadas possam ser atestadas e
encaminhadas

para

pagamento,

estas

deverão

conter

as

seguintes

especificações:
a) A data de emissão da nota fiscal;
b) O CNPJ do TRE/MT: 05.901.308/0001-21;
c) Quantidade e especificação dos materiais;
d) O valor unitário e total de acordo com a proposta apresentada;
e) O número da conta bancária da empresa, nome do banco e respectiva
agência.
6.9. O TRE/MT só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por
parte do setor requisitante do objeto contratado o necessário ATESTO,
comprovando que os mesmos atendem a todas as especificações exigidas no
presente Termo de Referência e Edital.
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7 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
7.1 Proceder ao fornecimento dos produtos, objeto deste Termo de
Referência, devendo ainda:
7.1.1 Proceder à entrega conforme prazo e condições estipuladas no
presente Termo de Referência, bem como efetuar a troca do produto que
apresente alguma irregularidade ou esteja em desacordo com a proposta
apresentada, devendo a empresa responder pelas divergências detectadas e,
se for o caso, arcar com as penalidades previstas em lei;
7.1.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente
Termo de Referência sem a prévia anuência do TRE-MT;
7.1.3 Manter a situação de regularidade relativa aos seguintes
documentos: “Certidão Negativa de Débito (INSS/CND)”, “Certificado de
Regularidade do FGTS (CEF/CRF)”, “Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais à Dívida Ativa da União” e “Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT)”;
7.1.4 Prestar esclarecimentos e orientações que forem solicitados pelo
TRE-MT quanto ao produto e procedimento de entrega, obrigando-se a corrigir
prontamente as irregularidades detectadas;
7.1.5 Na hipótese de atraso na entrega ou ainda, a não substituição do
produto quando este apresentar alguma irregularidade, o fornecedor ficará
obrigado a apresentar justificativa, por escrito, no prazo de até 48 horas,
endereçado à Diretoria-Geral deste Tribunal, que avaliará e adotará as
providências que se fizerem necessárias;
7.1.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou
instalações do TRE-MT ou de terceiros, independente de culpa ou dolo dos
profissionais ou prepostos destacados para executar a entrega dos produtos;
7.1.7 Disponibilizar uma pessoa qualificada para a aplicação das
vacinas, de acordo com o cronograma a ser estabelecido pela CAMS;
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7.1.8. Proceder ao acondicionamento das vacinas de forma apropriada
durante o transporte e a vacinação, cuja responsabilidade recairá sobre a
Contratada.
7.1.9. Garantir a manutenção da Rede de Frio, ou seja, que o processo
de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos
imunibiológicos ocorram em condições adequadas de refrigeração, desde o
laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada.
7.1.10. Apresentar a licença sanitária específica e expedida pelo órgão
competente da vigilância sanitária, a que se refere o art. 3º da Portaria
Conjunta ANVISA/FUNASA Nº 1, de 02 de agosto de 2000.
7.1.11. Apresentar declaração de que segue todas as exigências
contidas na Portaria Conjunta ANVISA/FUNASA nº 1, de 02 de agosto de 2000.
8. DAS OBRIGAÇÕES DESTE TRIBUNAL
8.1 São obrigações deste Tribunal:
8.1.1 Proporcionar as necessárias condições, a fim de que o fornecedor
possa desempenhar normalmente a entrega dos materiais objeto deste Termo
de Referência;
8.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da empresa fornecedora, relativamente ao
objeto deste Termo de Referência;
8.1.3 Efetuar o pagamento, na forma, prazo e nas condições previstas
neste Termo de Referência.
9 DA FISCALIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL

9.1. A fiscalização, o acompanhamento, a orientação e o recebimento
do objeto a ser contratado ficarão a cargo da Coordenadoria de Assistência
Médica e Social do TRE/MT.
9.2. A fiscalização tem autoridade para exercer, em nome do TRE/MT,
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização do objeto a
ser pactuado.
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9.3. A fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões de
natureza técnicas e burocráticas dos serviços, sem que isto implique em
transferência de responsabilidade sobre a execução da mesma, a qual será
única e exclusivamente de competência da empresa contratada.
9.4. As relações entre o TRE/MT e a empresa a ser contratada, serão
mantidas prioritariamente, por intermédio da Fiscalização.

10. DAS SANÇÕES LEGAIS PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA
CONTRATAÇÃO
10.1 Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis
cominações penais, pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial desta
contratação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa licitante, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes
penalidades, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93 na Lei nº. 10.520/02 e nos
Decretos nº. 3.555/00 e n.º 5.450/05:
a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da
contratação, que não resulte em prejuízo para o serviço deste Tribunal;
b) Aplicação de multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
da contratação, nas hipóteses de inexecução total, e de 5% (cinco por cento)
sobre a parcela inadimplida, se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo a
empresa os direitos desta Corte nos termos do art. 77 da Lei nº. 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o TRE-MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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e) Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta,

não

entregar

os

bens,

deixar

de

entregar

ou

apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, sem prejuízo das multas previstas no Edital;
10.1.1. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e
publicadas no DEJE e, no caso de impedimento de licitar e contratar
com a União, o licitante será descredenciado do SICAF por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no edital.
10.1.2 A aplicação da sanção de suspensão e declaração de
inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor
ou interessado de relacionar-se comercialmente com a Administração Federal,
no âmbito do SISG e dos demais Órgãos/entidades que, eventualmente,
aderirem ao SICAF, na forma prevista no item 6.4 da IN MARE nº. 05/95.
10.2 Expirados os prazos propostos para a entrega dos produtos, sem que
a contratada o faça, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa de
mora, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado ou cuja justificativa não tenha sido acatada pela Administração
deste Tribunal, incidente sobre o valor total desta contratação.
10.2.1 A multa prevista no subitem acima será aplicada até o limite de 20
(vinte) dias. Decorrido este prazo, os produtos poderão, a critério da
Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total da
contratação, com as conseqüências previstas em lei e no edital.
10.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e “d” e “e” do item 10.1,
poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b", facultada a
defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência do ocorrido.
10.4 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 2 dias úteis, após
notificação por escrito, para assinar o instrumento contratual e igual prazo,
para confirmar o recebimento da nota de empenho.
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10.5 Caso ocorra a recusa em assinar o instrumento contratual e/ou não
haja a confirmação da notificação do recebimento da nota de empenho, no
prazo do item 10.4, será aplicada multa de 10% sobre o valor total da
contratação, mediante processo administrativo, garantida a ampla defesa.
10.5.1 No caso da aplicação da penalidade de multa administrativa ou
de multa de mora, não recolhida aos cofres públicos, o valor será comunicado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição na Dívida Ativa e
posterior execução.
10.6 Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração
reconsiderar sua decisão, dentro do mesmo prazo. As penalidades aplicadas
serão publicadas no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJE.
11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 Os recursos são destinados à Justiça Eleitoral de Mato Grosso no
Programa de Trabalho e Elemento de Despesa Material de Consumo – 339030.
Cuiabá-MT,

06 de março de 2013.

KELLY CRISTINA ESTEVES FERREIRA
Chefe da Seção de Atenção à Saude Substituta

De acordo:
VIVIANE ZAITUM CARDOSO DAMACENA
Coordenadora de Assistência Médica e Social
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Anexo I-A – VALORES MÁXIMOS QUE SE DISPÕE A PAGAR O TRE-MT

Item

DESCRIÇÃO

Qtde. de
doses

1

Vacina
antigripal
trivalente
(fornecimento e
aplicação)

600

Unitário

38,25

Total

22.950,00

* Planilha elaborada pela Seção de Gerenciamento de Compras
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ANEXO II
MODELO DE “ANEXO DA PROPOSTA DE PREÇOS”
Proposta que faz a empresa ____________ inscrita no CNPJ (MF) n. __________, localizada
_______, CEP ________, fone ________, fax ________, e-mail: __________ , para o
fornecimento dos bens abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e
condições estabelecidas na Licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. .../2013.
(
) ME ou (
) EPP, declarando ainda, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos
legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a
usufruir do tratamento favorecido, estabelecido no arts. 42 à 49 da Lei complementar nº.
123/2006, de 14/12/2006.
Lote Único

Produto

Marca/Fabricante

Quantidade

Valor Unit.
(R$)

Valor total (R$)

(*) Concordamos com todas as exigências do Edital.
PRAZO DE ENTREGA: conforme previsto no Termo de Referência.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
E-MAIL DO LICITANTE.
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS:
IMPORTANTE:
c) As especificações dos produtos ofertados deverão ser indicadas conforme informações
constantes Anexo I – A, sob pena de desclassificação da empresa licitante).
Local e data:
___________________________________
(nome do representante legal pela empresa)
(n. do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(n. CPF do signatário)
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2013.
Procedimento Administrativo-e nº 1.026/2013

A UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, situado na Av.
Rubens de Mendonça n. º 4.750, Centro Político Administrativo – Setor “E”, em Cuiabá/MT,
inscrito no CGC/MF sob o n. º 05.901.308/0001-21, representado, neste ato, por seu Diretor
Geral, Senhor ______________________, brasileiro, servidor do TRE-MT, portador do RG n.º
_________________SSP/__ e do CPF n.º ___________-__, residente e domiciliado nesta
Capital, doravante designada simplesmente órgão gerenciador, em face do Pregão nº __/2013,
RESOLVE Registrar o Preço da empresa _____________________., CNPJ __________/0001___, com sede na Rua __________________________, Bairro ____, nº____, CEP:
__________--__, _________/__, neste ato representado por seu representante legal,
_________, brasileiro, portador do RG nº ________SSP/___, CPF nº ________, doravante
denominado simplesmente FORNECEDOR, para FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO
DE VACINA CONTRA O VÍRUS INFLUENZA, sujeitando-se as partes às determinações da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº
7.892/2013, Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002 e sendo observadas as bases e os
fornecimentos indicados nesta Ata.
1.1.

Para o objeto desta ARP ficam registrados os preços constantes no Anexo I desta ARP.

1.2. O quantitativo estimado será adquirido de acordo com a necessidade e conveniência do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, mediante emissão de Nota de
Empenho.
1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota
de Empenho, conforme solicitação da Coordenadora de Assistência Médica e Social, ou, na
ausência deste, o seu substituto, que ficam, desde já, designados para acompanhamento e
fiscalização desta Ata.
1.4. A empresa tem o prazo de 02 (dois) dias úteis para retirada ou confirmação de
recebimento da Nota de Empenho.
1.5. A empresa fornecedora deverá efetuar a entrega dos produtos de segunda à sextas-feira,
durante o horário de expediente deste Regional, na Coordenadoria de Assistência Médica e
Social - CAMS do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, situado na Av. Historiador
Rubens de Mendonça n° 4.750, Centro Político Administrativo - Setor “E”, Cuiabá-MT,
observado o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da CAMS conforme
estimado no item abaixo..
1.5.1. A entrega das vacinas deverá ocorrer, parceladamente, a partir da primeira
quinzena do mês de maio/2013 e primeira quinzena do mês de junho/2013, obedecendo o
cronograma a ser estabelecido pela Coordenadoria de Assistência e Médica e Social,
acompanhadas concomitantemente, da correspondente Nota Fiscal, a qual deverá ser
preenchida de acordo com as especificações apresentadas na Nota de Empenho respectiva.
1.5.2. A aplicação das doses de vacina será de acordo com cronograma da CAMS.
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1.6.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao
detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
1.7.
A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura.
1.8.
O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao
estipulado neste instrumento, bem como às disposições do Edital do Pregão n.
/2013 e
Anexos, notadamente o Termo de Referência, além das disposições constantes da proposta
apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.
1.9.
Para dirimir questões derivadas desta Ata fica nomeado o foro da Seção Judiciária da
Justiça Federal desta Capital.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata lavrada
em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinada pelas partes e testemunhas abaixo.
Cuiabá/MT, __ de ___________ de 2013.

TRE/MT:

FORNECEDOR:
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