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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a 
Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular 
proposta/lance firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação 
exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na 
licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades as quais serão apuradas em regular processo 
administrativo. 
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E D I T A L 

– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA 

PROCESSO SEI Nº:  0000328-12.2019.6.07.8100.  

OBJETO: AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO (ATO VACINAL) DA VACINA CONTRA O VÍRUS INFLUENZA. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005, Lei nº 11.488/2007, Lei Complementar nº 
123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei Complementar 
nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 09 de abril de 2019; 

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília/DF); 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
UASG TRE/DF: 70025  
 

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que 
dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto 5.450, de 31 
de maio de 2005, observadas as disposições pertinentes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
do Decreto nº 8.538/2015, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que cria o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI, e demais legislações aplicáveis à espécie, torna público que 
fará realizar licitação, na modalidade pregão e na forma eletrônica, com a finalidade de selecionar a(s) 
proposta(s) mais vantajosa(s), mediante as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição e aplicação (ato vacinal) de até 583 (quinhentas e 
oitenta e três) doses da vacina contra o vírus influenza, de acordo com as quantidades e especificações 
constantes do Anexo I (Termo de Referência) e demais regras estabelecidas neste instrumento editalício.  

1.1.1.   O TRE-DF não se obriga a utilizar todo o quantitativo previsto, servindo apenas de limite 
máximo para a contratação, de forma que os pagamentos serão realizados pelos quantitativos efetivamente 
demandados, fornecidos e atestados. 

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Termo de Referência; e Anexo II – Minuta de Nota de Empenho. 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes ao 
objeto deste certame e que atendam todas as condições e especificações constantes do corpo e dos anexos 
deste edital. 

      2.1.1.       As empresas deverão estar previamente credenciadas no sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de 
cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das 
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fundações que participam do sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas unidades da 
federação. 

2.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de 
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido credenciamento 
implica responsabilidade legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

2.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

2.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
TRE-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.6. Caberá à interessada em participar do pregão na forma eletrônica: 

2.6.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando forem exigidos neste Edital, também os seus anexos. 

2.6.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

2.6.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

2.6.4. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica. 

2.6.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

2.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93, não será admitida a participação de empresas: 

a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso (REsp. 174.274/SP – Recurso Especial 
1998/0034745-3)  ou impedidas de licitar e contratar com a União ou que tenham sido declaradas 
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 
c) 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 (Res. n.º 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dá nova redação ao 
artigo 2º da Res. CNJ n.º 07/2005 e suas alterações); 
d) 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; 
e) Compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição (Acórdãos 
n.º 265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 
f) Que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser 
vedada a participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública 
Federal, a teor do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2). 
g)  Que tenham sido condenadas à suspensão ou interdição de suas atividades, nos termos do art. 19, 
inciso II, da Lei nº 12.846/2013; 
i) Proibidas de contratar com o poder público em virtude de condenação de seus dirigentes ou sócios 
majoritários, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, observado o prazo fixado; 

j) De que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (art. 54, II, da 
CF/88); 

l)      Cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 
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2.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do 
sistema eletrônico, que: 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  
b) Tem condições de apresentar proposta em conformidade com as exigências deste Edital e 
seus anexos;  
c) Se microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que se enquadre no 
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atenda aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 
para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

2.8.1.   A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta e ao enquadramento a que se refere a alínea “c”, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, 
na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005 e no art. 93 da Lei nº 8.666/93. 

2.9. A participação da licitante neste certame acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar e 
fornecer o(s) objeto(s) que atenda(m) a todas as exigências deste instrumento convocatório. 

2.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e da Lei nº. 
11.488/2007. 

3. PROPOSTAS 

3.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o que ocorrerá a partir da data de divulgação da licitação até a data e 
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de seu 
recebimento.   

3.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico o menor preço global já incluso em seu preço final 
todos os tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, tarifas e demais 
despesas acaso existentes decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, em campo 
próprio, as informações referidas no subitem 2.8. 

3.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a 
desclassificação da licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições especificadas.  

3.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer dispositivo 
legal vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

3.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas, não lhe caberá o 
direito de pleitear qualquer alteração, inclusive no que diz respeito às especificações do objeto e dos preços 
apresentados, salvo alterações de caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

3.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do 
subitem 10.2., alínea “d”, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste 
Edital, podendo ser prorrogada a pedido do pregoeiro e com anuência da licitante. 

4. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao ora 
fixado. 

4.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, 
em campo próprio do sistema eletrônico. 

4.3. Cabe à 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 qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
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5. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

5.2. Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital e 
seus anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor preço global. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

5.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

5.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais 
tempo para apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

5.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real de todos os participantes.  

5.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

5.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) 
dias úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

5.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data 
da sua apresentação. 

   6. FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do item 5 – CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, participarão da fase de lances. 

6.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes 
classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do recebimento, do respectivo horário e do valor consignado no registro. 

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

6.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

6.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço global 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 

6.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

6.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

6.9. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.10. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06  
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7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% (cinco por cento) 
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação 
em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 
na forma do subitem anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, que porventura se 
enquadrem na situação descrita nessa condição (situação de empate), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

c) O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, controlados 
pelo sistema), decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

8. DESEMPATE 

8.1. Eventualmente frustrada a fase de lances e havendo empate real entre as melhores propostas, deverá 
ser aplicado o direito de preferência estabelecido no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

8.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o 
pregoeiro procederá a sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

9. NEGOCIAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances ou realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 
não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

     10.        ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro fixará prazo à 
licitante detentora do lance de menor valor global para o envio de sua proposta com o valor readequado ao lance 
vencedor ou ao valor negociado, caso ocorra, conforme disposto no item 13 – ENCAMINHAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO, do presente Edital. 

10.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado e a 
adequação técnica para a contratação, bem como deverá conter: 

a) Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital; 

b) Nome, RG e CPF de pessoa hábil para assinar contrato ou instrumento substitutivo, quando for 
o caso, juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) Descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço global, conforme 
descrito no Termo de Referência; 

d) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata este subitem não 
esteja expresso na proposta, esta será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

e) preços por item, unitário e total, assim como o valor global, em moeda nacional, em algarismo e 
por extenso, prevalecendo esse último, em caso de divergência;  
 
f) Declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, 
bem como todos os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão de 
responsabilidade da licitante. As despesas não inclusas nas propostas de preços serão de 
responsabilidade da licitante-vencedora, sendo certo que serão desconsideradas quaisquer 
reclamações ou solicitações, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta 
apresentada. 
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10.2.1.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a contratada. 

10.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos impostos, taxas e 
demais encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

10.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

10.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 
pregoeiro no prazo que lhe for concedido. 

10.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

10.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço global, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado. 

10.7.1. Não sendo aceitável ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias ou se a licitante 
deixar de reenviar proposta nos termos do subitem 10.1., o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, 
assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

10.8. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de 
propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado. 

10.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com valor manifestamente inexequível, como 
forma de decisão quanto à desclassificação, promoverá diligência quanto à verificação de compatibilidade dos 
preços propostos com os de mercado, na forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. 

10.10. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

10.11. Tratando-se de adjudicação por menor preço global, não será aceito valor global, bem como os preços 
unitários e totais de cada item que o compõe, em patamares superiores aos respectivos preços estimados para 
esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio estimado, cujos 
atos deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação. 

11. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

11.1. Não se aplica. 

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos, com prazo de validade não 
expirado, descritos a seguir: 

a) Cópia do CNPJ, nome, RG e CPF do representante legal. 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, além do ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 
artigo 11 da Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da União, observada a ressalva do item 12.12. 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), 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. 

f)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, no caso de pessoa jurídica, expedida 
pelo distribuidor da sede da empresa licitante emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do 
certame. 

g) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou 
inferior a 1 (um).  

h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 

i)  Comprovante da inscrição do estabelecimento de vacinação no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

j)  Comprovantes de registro do Responsável Técnico pelo estabelecimento de vacinação, e seu 
substituto, junto ao órgão de Vigilância Sanitária competente.  

k) Comprovante de licenciamento (alvará), emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária do Distrito 
Federal, para atuar no serviço de vacinação, no qual conste a autorização para a aplicação da vacina fora do 
endereço previsto na licença sanitária (vacinação extramuros), para a licitante que fornecer as vacinas e for 
executar diretamente o ato vacinal.  

l)  Comprovante de licenciamento (alvará), emitido pelo órgão competente de Vigilância Sanitária, 
para atuar no serviço de vacinação, para a empresa que fornecer as vacinas e vier a subcontratar o ato vacinal.  

m) 1 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, declarando que a licitante já forneceu e executou, a contento, objeto de natureza 
idêntica ou similar e em quantidade compatível com a da presente licitação, devendo, portanto, comprovar o 
fornecimento e administração de pelo menos 290 (duzentas e noventa) doses da vacina influenza, que é 
aproximadamente o equivalente a 50% do objeto pretendido.  

m.1) para efeito de comprovação da capacidade técnica da licitante, será admitido o 
somatório de atestados.  

m.2) o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverão conter o nome, o endereço e o 
telefone do atestador, ou qualquer outro meio que permita ao Pregoeiro manter contato com a empresa ou órgão 
atestante. 

m.3) as informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado 
apresentado pela licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao 
atestado. 

m.4) a documentação complementar também poderá ser obtida mediante realização de 
diligência por parte do Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

12.1.1.       A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” será verificada mediante consulta “on-line” 
ao sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

12.2.      Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os 
seguintes documentos, com prazo de validade não expirado: 

12.2.1.        A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 
e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.2. A Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRSCI) de cada 
um dos cooperados relacionados. 

12.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do objeto. 

12.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

______________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 
   9 

12.2.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 
que executarão o contrato. 

12.2.6. Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de 
controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

12.2.7.1.  Ata de fundação. 

12.2.7.2.  Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou. 

12.2.7.3.  Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembléia que os aprovou. 

12.2.7.4.  Editais de convocação das três últimas assembléias gerais 
extraordinárias. 

12.2.7.5.  Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais. 

12.2.7.6.  Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação. 

12.2.8. As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial por não estarem sujeitas à falência, por força da lei. 

12.3. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que 
supram tal habilitação. 

12.4. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser demonstradas 
mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo 
definido neste Edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

 12.4.1. O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do item 13 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

 12.4.2. Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao artigo 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, e 
à determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar as seguintes 
pesquisas para comprovar a habilitação da licitante: 

  12.4.2.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível 
no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), quanto à existência de registros 
impeditivos da contratação; 

  12.4.2.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), quanto à existência de registros impeditivos de 
contratação por improbidade administrativa; 

12.4.2.3.  Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/. 

12.5.   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, 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. 

12.6.     Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

11.7. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova. 

12.8.  Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados 
(excetuando-se aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 
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12.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados (excetuando-se aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 
8.660/2016). 

12.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

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

12.11.1.    Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 12.4.2., e respectivos subitens, 
apuradas em nome da matriz, obstruem a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

12.12.   Em relação às licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a comprovação 
de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, entretanto deverão apresentar, 
no momento da habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que apresente alguma restrição. 

  12.12.1.    Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

  12.12.2.    A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para o recebimento da nota de 
empenho, ou revogar a licitação. 

12.13. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de uma proposta que atenda ao Edital. 

12.14. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

12.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

12.16. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para que 
elas apresentem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

13. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que 
não estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver 
necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema 
Comprasnet, no prazo de até 02 (duas) horas, contados da solicitação do pregoeiro. 

14. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

14.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da 
impugnação. 

14.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração deste Edital, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

14.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao pregoeiro, 
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o correio 
eletrônico cpl@tre-df.gov.br. 
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14.6. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

14.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso Livre > Pregões > Agendados, para 
conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas. 

 15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

15.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 
3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, 
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

15.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto deste pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) após decidido(s) o(s) recurso(s), 
quando houver, sujeito à homologação por autoridade superior do TRE-DF. 

  17. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

17.1.     Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005. 

17.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. Poderá, inclusive, realizar 
diligências para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante provisoriamente classificada em 
primeiro lugar, a fim de comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão TCU nº 10.049/2017). 

17.3. No julgamento das propostas e na fase de 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 classificação e habilitação. 

17.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo 
licitatório. 

18.  DA ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO 

18.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante vencedora 
por meio do e-mail cadastrado na forma do item 25 deste Edital para receber a nota de empenho, substitutiva do 
termo de contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e/ou em lei aplicável à espécie. 

18.1.1. O TRE-DF enviará a nota de empenho para o correio eletrônico fornecido na proposta, sendo 
obrigação da licitante mantê-lo atualizado. 

18.1.2. Caso a empresa não confirme o recebimento da nota de empenho no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a partir de sua entrega por meio eletrônico, poderá incorrer na hipótese de retardamento da execução de 
seu objeto descrita no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

18.2. A entrega da nota de empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da 
licitante vencedora junto ao SICAF. 
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18.3. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei nº 10.522/2002, a Contratante realizará consulta ao 
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será anexado 
aos autos do processo correspondente (Acórdão TCU nº 1.427/2010-Plenário e Acórdão TCU nº 6.246/2010-2ª 
Câmara). 

18.4. Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de 
habilitação (verificada através de consulta no SICAF), ou quando, injustificadamente, recusar-se a receber a nota 
de empenho da despesa no prazo estabelecido no subitem 18.1., decairá à licitante vencedora o direito à 
contratação, sendo, neste caso, facultado ao pregoeiro, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra 
licitante, obedecida a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, recebimento da nota de empenho da despesa, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, 
e nas demais cominações legais, em especial ao disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

18.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para recebimento da nota de empenho, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

19.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

19.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I 
(Termo de Referência) e no Anexo II (Minuta de Nota de Empenho) a este Edital. 

20. CUSTO ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ 37.895,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais), tendo como base o valor médio dos preços obtidos por meio de cotação de fornecedor(es) e/ou 
preço de contratação pública, atendidas as diretrizes fixadas na IN SLI/MPOG n.º 5/2014. 

20.2. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2019, na Ação Julgamento 
de Causas e Gestão Administrativa, na natureza de despesa 33.90.30 – Material de Consumo, subitem 09 - 
Material Farmacológico. 

21.  PAGAMENTO 

21.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos 
termos estabelecidos no item PAGAMENTO do Anexo II a este Edital (Minuta de Nota de Empenho). 

22.  PENALIDADES 

21.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se negar a receber 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 cometer fraude, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou municípios 
e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa(s) prevista(s) em 
Edital, na nota de empenho e das demais cominações legais. 

21.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, que se refira à 
fase pré-contratual, ou seja, antes da entrega da nota de empenho, salvo o expresso reconhecimento pelo TRE-
DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

21.2.1. À aplicação da penalidade de multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
total estimado da licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no subitem 22.1. e da 
adoção das medidas estabelecidas nos subitens 22.2.2. e 22.2.3. 

21.2.2. À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a entrega da nota 
de empenho, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para obtenção de menor preço. 

21.2.3. À revogação da licitação. 

21.3. Em cumprimento aos Acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser autuados 
processos administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas que 
praticarem, injustificadamente, na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 
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7º da Lei 10.520/2002, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 

21.4. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de 
Cadastro de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral 
da União – CEIS, se for o caso. 

21.5. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na minuta de nota de 
empenho (Anexo II ao Edital). 

22. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

22.1.       Para a execução objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios e práticas de 
sustentabilidade contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SLI/MPOG n.º 1/10 e na Resolução nº 201/2015 do 
CNJ, no que couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e regulamentos que disponham sobre 
as boas práticas no uso racional de energia, água etc, além daquelas especificadas no Item 17 do Termo de 
Referência. 

23. CASOS OMISSOS 

23.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições 
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no 
âmbito da Administração Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou 
sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios de Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 c/c o 
inciso XII do art. 55 da Lei 8.666/1993. 

24. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

24.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, como: assinar 
documentos eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, realizar 
requerimentos, interpor recursos (exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

24.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é ato 
pessoal e intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF (www.tre-
df.jus.br), na internet; 

II – entrega, pelo e-mail sepro@tre-df.jus.br ou pessoalmente, à Seção de Protocolo – SEPRO, telefone 
3048-4076, das cópias da seguinte documentação: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade;  

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

3. Comprovante de residência. 

 24.2.1. Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o 
formato PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 

               24.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a 
qualquer tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

             24.2.2.   Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-DF desde 
que apresentada a documentação original. 

            24.2.3.   As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de autenticação. 

24.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do 
documento protocolado; 
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III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o 
recebimento de comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

                24.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica. 

25. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

25.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no Compras 
Governamentais e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

25.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que a esta caiba direito 
de reclamar indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tome conhecimento 
de qualquer fato que desabone a idoneidade, capacidade financeira ou técnica. 

25.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a 
presente licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter 
as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, não sendo 
cabível, no último caso, às licitantes a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do artigo 29 do 
Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o disposto no § 2º do mesmo dispositivo. 

25.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, que será assinada pelo pregoeiro, e 
mencionará todas as licitantes participantes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento da licitação, em obediência ao disposto no artigo 30, XI, do Decreto nº 5.450/2005. 

25.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implica a 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

25.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

25.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 
competente do Tribunal. 

25.8. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, no 2º andar, 
sala 208, do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, no horário 
compreendido entre 13h00 e 18h30 e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

25.9. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do 
Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

                                                            Brasília-DF,       de                                            de 2019. 

 
 

HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS 
Coordenador Substituto de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019 

- TERMO DE REFERÊNCIA - 

PROCESSO SEI Nº: 0000328-12.2019.6.07.8100 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 Fornecimento e aplicação (ato vacinal) de até 583 (quinhentas e oitenta e três) doses da vacina 
contra o vírus influenza, nos termos da Resolução ANVISA - RE Nº 2.714, de 04 de outubro de 2018, “a fim de 
imunizar, prioritariamente, magistrados e servidores (efetivos, aposentados e requisitados), podendo, caso 
haja sobra, serem também imunizados os dependentes, estagiários e os servidores terceirizados” (Despacho 
GDG nº 0511751). 

 O quantitativo, ora proposto, representa a estimativa de uso máximo. Portanto, o TRE/DF não fica 
obrigado a adquirir todas as doses previstas, mas somente as que forem efetivamente administradas, 
considerando-se os limites orçamentários previstos para esta ação. 
  

1.1 Especificação mínima do objeto 

 Vacina influenza quadrivalente apresentada na forma de dose única de 0,5ml, em seringa preenchida 
descartável com agulha e embalada individualmente e a respectiva administração (ato vacinal). 

 Conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a temporada 2019, e normatizado 
pela Resolução ANVISA- RE nº 2.714, de 04/10/2018, a vacina deve conter, obrigatoriamente, as seguintes 
cepas de vírus em combinação: 

 um vírus similar ao vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; 
 um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2); 
 um vírus similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87). 
 um vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagemB/Yamagata/16/88) 
 
1.2 Descrição do objeto como um todo 

 

Item Descrição Unidade De 
Medida 

Quantidade 

Estimada 

1 

Vacina contra gripe (influenza) – 2019, 
quadrivalente, dose única de 0,5ml, em seringa 
preenchida descartável com agulha, embalada 
individualmente e respectiva administração 
(ato vacinal) 

unidade 583 

 Caso, durante o processo licitatório, o valor unitário da vacina contra o vírus influenza seja inferior 
ao estimado, dever-se-á adquirir o quantitativo máximo de doses, observado o limite orçamentário destinado 
a esse fim, conforme Despacho GDG nº 0511751.  

2. REFERÊNCIA AOS ESTUDOS PRELIMINARES E AO RESPECTIVO DOCUMENTO DO 
GERENCIAMENTO DOS RISCOS  

 O presente termo de referência foi desenvolvido tomando-se por base os Estudos Preliminares, e Mapa 
de Riscos correlato, ambos acostados aos autos do procedimento administrativo SEI nº 0000328-
12.2019.6.07.8100. 

2.1 Fundamentação para a aquisição 

 A campanha anual de vacinação contra a gripe (influenza) integra o Programa de Qualidade de Vida 
desenvolvido pelo TRE-DF, e constitui uma das medidas mais eficazes na prevenção das formas graves da 
doença.  Ressalte-se ainda que ações dessa natureza contribuem significativamente para a redução das taxas 
de absenteísmo nas organizações, sejam estas de natureza pública ou privada.  
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 A demanda se alinha à Resolução CNJ 207, de 15 de outubro de 2015, que institui a Política de 
Atenção Integrada à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. 

 A contratação em comento pode contribuir para que haja diminuição do risco de adoecimento entre os 
vacinados, sobretudo quanto às formas graves da doença. Almeja-se, por conseqüência, a redução da taxa de 
absenteísmo, assim como a economia de recursos destinados ao custeio de gastos eventuais com 
medicamentos e despesas hospitalares. 

3. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

3.1 As condições de habilitação são as estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico do TRE/DF. 

3.2 Em virtude das prescrições contidas na Lei nº 5.321, de 6 de março de 2014 (Código de Saúde 
do Distrito Federal) e  na RDC ANVISA nº 197, de 26 de dezembro de 2017, as licitantes deverão 
apresentar, na fase de habilitação, também os seguintes documentos: 

3.2.1 comprovante da inscrição do estabelecimento de vacinação no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES; 
3.2.2 comprovantes de registro do Responsável Técnico pelo estabelecimento de 
vacinação, e seu substituto, junto ao órgão de Vigilância Sanitária competente;  
3.2.3 comprovante de licenciamento (alvará), emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária do 
Distrito Federal, para atuar no serviço de vacinação, no qual conste a autorização para a 
aplicação da vacina fora do endereço previsto na licença sanitária (vacinação extramuros), para 
a licitante que fornecer as vacinas e for executar diretamente o ato vacinal; 
3.2.4 comprovante de licenciamento (alvará), emitido pelo órgão competente de Vigilância 
Sanitária, para atuar no serviço de vacinação, para a empresa que fornecer as vacinas e vier a 
subcontratar o ato vacinal; 

3.3 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)  por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, declarando que a licitante já forneceu e executou, a contento, objeto de 
natureza idêntica ou similar e em quantidade compatível com a da presente licitação, devendo, portanto, 
comprovar o fornecimento e administração de pelo menos 290 (duzentas e noventa) doses da vacina 
influenza, que é aproximadamente o equivalente a 50% do objeto pretendido;  

3.3.1 para efeito de comprovação da capacidade técnica da licitante, será admitido o 
somatório de atestados. 
3.3.2 o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverão conter o nome, o endereço e o 
telefone do atestador, ou qualquer outro meio que permita ao Pregoeiro manter contato com a 
empresa ou órgão atestante. 
3.3.3 as informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado 
apresentado pela licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar 
anexada ao atestado. 
3.3.4 a documentação complementar também poderá ser obtida mediante realização de 
diligência por parte do Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

4. REFERÊNCIA AO PEI E AOS DEMAIS PLANOS DO TRE-DF 

  A contratação pleiteada encontra previsão no Plano Estratégico 2015-2020, aprovado pela Resolução nº 
7656/2015, a seguir discriminada: 

 - Diretriz nº 6: Promover o desenvolvimento das pessoas em seus aspectos profissionais e pessoais. 
Projeto estratégico - Fortalecer a gestão de pessoas. Ação nº 2 - Realizar ações continuadas de 
qualidade de vida com vistas ao bem-estar funcional e pessoal e possível redução de afastamentos por 
licença médica. 

5. REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 O regime de execução será por empreitada por preço unitário, visto que o fornecimento se dará na 
exata necessidade prevista pela Administração.  

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

6.1 Nos termos do  artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a responsabilidade da gestão contratual ficará a 
cargo da Seção de Apoio à Assistência Médica e Odontológica - SEAMO/CAMS, por meio de servidores 
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designados, que também serão responsáveis pelo recebimento do objeto e atesto do documento de 
cobrança. 

6.2 A fiscalização exercida não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pelo 
fiel  cumprimento das obrigações assumidas, constituindo-se sua obrigação “reparar, corrigir, substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  
ou  incorreções  resultantes  da execução ou de materiais empregados” (art. 69 da Lei nº 8.666/93). 

6.3 À equipe de fiscalização compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do 
contrato, bem como dirimir quaisquer dúvidas ou pendências que surgirem no curso de sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou problemas observados, 
conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

6.4 O representante do Tribunal deverá promover o registro por escrito das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

6.5 As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do(s) representante(s)  
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor  ou  autoridade  competente,  em  tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes.  

7. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONCESSOINÁRIO E CONTRATADA 

7.1 As comunicações realizadas entre este Órgão e a Contratada deverão ser registradas por 
escrito prioritariamente através de ofícios, notificações e e-mails e, em casos de urgência, poderão ser 
utilizados meios alternativos como aplicativos móbile de conversação como Whatsapp. 

7.2 As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões deverão ser formalizados, 
em até 24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados. 

7.3 A assinatura de documentos do procedimento administrativo da contratação (assinatura de 
contrato, etc.) e demais documentos deve ser realizada por meio do SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações), mediante notificação da Contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no instrumento 
contratual e no normativo específico do TREDF, salvo em caso de inviabilidade do sistema. 

8. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 A qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica constarão do Edital e/ou do Termo de 
Contrato; 

9. MODALIDADE, TIPO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  

 Modalidade: pregão, preferencialmente, sob a forma eletrônica. 

 Tipo: menor preço. 

 Critério de julgamento das propostas: menor preço global. 

10. ESTIMATIVA DETALHADA DOS PREÇOS 

 A estimativa dos preços foi realizada por meio de pesquisa de valores de mercado, analisando-se os 
valores unitários de quatro propostas comerciais, apresentadas por empresas do ramo de vacinação com sede 
no Distrito Federal.  

 Adotou-se a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) como valor referencial para a dose unitária 
da vacina, haja vista ter sido este o menor valor ofertado. Deste modo, o valor total da contratação poderá 
alcançar o montante estimado de R$ 37.895,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), caso sejam 
administradas todas as doses estimadas (583 doses).  

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 A demanda se classifica na Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa (20GP), na natureza 
de despesa 3390.30 - Material de Consumo, no subitem 09 - Material Farmacológico, e a despesa foi prevista na 
programação orçamentária deste Tribunal. 
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12. ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO 

12.1 LOCAL: o objeto deverá ser entregue e executado no Edifício-Sede do TRE-DF, sito à Praça 
Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6,  

 

12.2 DATA e HORÁRIO: as doses da vacina deverão estar disponíveis para aplicação nos dia 9 e 
10 de abril de 2019, a partir das 10:00h até às 17:00h. 

  

12.3 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, para salvaguardar o interesse público desta 
Administração, as data e horários estabelecidos poderão ser alterados. 

 

12.4 O objeto deverá ser executado preferencialmente nas datas estabelecidas ou, no máximo, em 
10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da ordem de serviço a ser emitida pelo Gestor da 
contratação.  

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

13.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento e a aplicação (ato vacinal) de até 583 (quinhentas e 
oitenta e três) doses de vacina influenza quadrivalente, incluindo todos os materiais indispensáveis 
(algodão, luva de procedimento, álcool, curativo redondo para punção, caixa térmica com dispositivo de 
monitoramento de temperatura para o acondicionamento e transporte das doses, caixa para descarte de 
material pérfuro-cortante, entre outros), assim como a coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos resíduos gerados no decorrer da vacinação. 

13.2 Fornecer vacina, de acordo aos requisitos técnicos e especificações consignadas na 
Resolução ANVISA - RE nº 2.714, de 4 de outubro de 2018, apresentada em monodose de 0,5ml, 
acondicionada em seringa descartável com agulha, embalada individualmente, lacrada, para uso 
intramuscular ou subcutâneo, contendo identificação do produto (marca, fabricante, lote, data de 
fabricação, validade e número do registro na ANVISA). 

13.3 Executar todos os procedimentos relacionados à armazenagem, conservação, manipulação e 
ao transporte das vacinas, seguindo rigorosamente os padrões estabelecidos para a Rede de Frio do 
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, e demais requisitos consignados na RDC 
ANVISA nº 197, de 26 de dezembro de 2017, a fim de garantir a qualidade e a integridade das vacinas. 

13.4 Identificar os beneficiários desta campanha de vacinação e proceder à coleta de assinaturas 
em lista fornecida pelo TRE-DF para fins comprobatórios da administração das doses, bem como os 
devidos registros em cartão próprio a ser entregue a cada vacinado, onde devem constar: os dados de 
identificação do vacinado (nome completo, documento de identificação, data de nascimento), nome da 
vacina, data da vacinação, número do lote da vacina, nome do fabricante, identificação do 
estabelecimento e identificação do vacinador. 

13.5 Apresentar ao Gestor do Contrato em até, no máximo, três dias úteis antes das datas 
estabelecidas para o fornecimento e a aplicação da vacinas, os seguintes documentos: 

13.5.1 relação nominal da equipe de profissionais de saúde que executarão os serviços de 
imunização, com os respectivos comprovantes de registro no Conselho Profissional; 
13.5.2 cópia do contrato ou instrumento congênere que demonstre a subcontratação do ato 

vacinal, se for o caso; 
13.5.3 comprovante da inscrição do estabelecimento de vacinação subcontratado no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; 
13.5.4 comprovantes de registro do Responsável Técnico pelo estabelecimento de vacinação 
subcontratado, e seu substituto, junto ao órgão de Vigilância Sanitária do Distrito Federal; 
13.5.5 comprovante de licenciamento (alvará) do estabelecimento de vacinação 
subcontratado, emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, para atuar no 
serviço de vacinação, no qual conste a autorização para a aplicação da vacina fora do endereço 
constante da licença sanitária (vacinação extramuros). 

13.6 Zelar pela execução do contrato, disponibilizando ao TRE-DF os números de telefones fixos, 
celulares e fax, conta de e-mail e outros meios de contato. 
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13.7 Encaminhar após o término da vacinação, para efeitos de comprovação e aceitação, 
documento fiscal contendo a identificação da empresa contratada, a descrição do objeto contratado, a 
quantidade fornecida, data de entrega, bem como quaisquer outras informações pertinentes. 

13.8 Comunicar à Administração, no prazo máximo de um dia útil que antecede as datas da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

13.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

13.10 Prestar todos os esclarecimentos inerentes ao objeto deste Termo de Referência, que forem 
solicitados pelo TRE-DF. 

13.11 Executar o contrato, responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e entrega do 
objeto, inclusive o descarregamento dos materiais, de acordo com os padrões sanitários vigentes, e 
providenciar a mão de obra necessária para tal. 

13.12 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

13.13 Responder pelos danos causados diretamente. 

13.14 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

14. OBRIGAÇÕES DO TRE-DF 

14.1 Proporcionar as condições a seu cargo, para que a contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 

14.2 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada a respeito do objeto 
deste Termo de Referência. 

14.3 Comunicar à contratada qualquer irregularidade ou defeito constatados na execução do 
contrato deste Termo de Referência. 

14.4 Realizar o recebimento do objeto, pelo(s) servidor(es) Gestor(es) do Contrato, compreendendo 
duas etapas distintas: 
 14.4.1 provisoriamente, no ato da entrega do objeto e da prestação do serviço pela Contratada, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação contratada; 

14.4.1.1  o objeto e serviço entregues em desconformidade com os especificados 
neste Termo de Referência e na proposta comercial serão rejeitados parcial ou 
totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contratada a entregar novos objetos no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da 
notificação pela Contratada; 

14.4.1.2 a notificação de que trata o item anterior, necessariamente escrita, suspende 
os prazos de recebimento definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam 
integralmente sanadas. 

14.4.2 definitivamente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, com o 
atesto na nota fiscal ou documento equivalente, após a verificação da qualidade e quantidade 
do material e do serviço, e conseqüente aceitação. 

14.5 Realizar o(s) pagamento(s) decorrente(s) do objeto do contrato, nos termos estabelecidos na 
Cláusula DO PAGAMENTO, constante do Edital ou do Termo de Contrato, limitado ao montante de 
doses efetivamente administradas e comprovadas por meio da assinatura do servidor em lista 
fornecida pelo Tribunal à CONTRATADA. 

15 GARANTIA CONTRATUAL  

 Neste certame não será exigida garantia contratual prevista no art. 56, da lei nº 8.666/93 
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16 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

            O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contado da data da sua assinatura. 

17 PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EXIGIDOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO  

17.1 A empresa Contratada deverá observar as práticas de sustentabilidade previstas em leis, 
decretos e resoluções de órgãos ambientais, mormente a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 
2010, do MPOG, ora Ministério da Economia, naquilo que for aplicável ao objeto da contratação, bem 
como o respeito a medidas e ações destinadas a evitar ou a corrigir danos ao meio ambiente, à 
segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo objeto contratado. 

17.2 No gerenciamento dos resíduos de saúde, a contratada deverá adotar os procedimentos 
previstos em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, além de 
obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005 e RDC 306, de 07/12/2004 – ANVISA.   

18 Da participação na Licitação;  

18.1 É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio na licitação, tendo em vista que 
não se trata de objeto de grande vulto ou alta complexidade que indique a necessidade da reunião, 
conforme Acórdão nº 2303/2015 do Plenário do TCU; 

18.2 É permitida a participação de Cooperativas.  

19 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO  

 É facultado à licitante subcontratar, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, desde que a 
empresa subcontratada cumpra integralmente os requisitos de habilitação, previstos neste Termo de Referência. 
 
20 MODELO DE PROPOSTA 

Item Descrição Unidade de 
medida 

Quantidade 
Estimada 

Valor (R$) 

Unitário Total 

1 

Vacina contra gripe (influenza) – 2019, 
quadrivalente, dose única de 0,5ml, em 
seringa preenchida descartável com 
agulha, embalada individualmente e 
respectiva administração (ato vacinal) 

unidade 583   

 

21 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Responsáveis pela emissão deste Termo de Referência:  

Unidade: Seção de Apoio à Assistência Médica e Odontológica (SEAMO) 
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ANEXO II AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019 
- MINUTA DE NOTA DE EMPENHO - 

Conforme o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos são 
necessárias as seguintes informações na nota de empenho: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N.º: 0000328-12.2019.6.07.8100. 

EMPRESA CONTRATADA: 

CNPJ: 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 09/2019.   

OBJETO: Aquisição e aplicação (ato vacinal) de até 583 (quinhentas e oitenta e três) doses da 
vacina contra o vírus influenza. 

REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado pelo regime de empreitada 
por preço unitário. 

VALOR DO EMPENHO: R$       

LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: o objeto deverá ser entregue e executado 
no Edifício-Sede do TRE-DF, sito à Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6. As doses da vacina 
deverão estar disponíveis para aplicação nos dia 9 e 10 de abril de 2019, a partir das 10:00h até às 17:00h. 

O objeto deverá ser executado preferencialmente nas datas estabelecidas ou, no máximo, em 
10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da ordem de serviço a ser emitida pelo Gestor da contratação. 

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação terá a vigência de 6 (seis) meses, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.  

DOCUMENTAÇÃO: Juntamente com a nota fiscal/fatura a empresa deverá apresentar prova 
de regularidade relativa: 

a) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS/CEF; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo 
único do artigo 11 da Lei n.º 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos 
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho 
(Decreto-Lei n.º 5.452/1943), acrescido pela Lei n.º 12.440/2011. 

A comprovação referida nas alíneas “a”, “b” e “c” poderá ser mediante consulta on-line no 
SICAF. 

A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em estrita 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para a contratação. 

PAGAMENTO: O pagamento a cargo do TRE-DF, mediante depósito bancário em conta da 
contratada, será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da entrega da nota fiscal ou do 
documento hábil equivalente, que deverá conter a indicação do banco, da agência bancária e do número da 
conta corrente, sem erro ou rasura, no caso de perfeita execução contratual que possibilite o recebimento 
definitivo do objeto, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na legislação em 
vigor. 

Quando a contratação for cumprida com atraso, o TRE-DF disporá de até 40 (quarenta) dias 
para a realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou do documento hábil 
equivalente, que somente poderá ser recebida(o) após completa entrega do objeto contratado. 

Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua 
para isso, o Tribunal pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da 
Fundação Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso. 
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PENALIDADES: As sanções estão previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, e nos artigos 86 
a 88 da Lei nº 8.666/93, assim graduadas: 

1) Advertência, por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação de baixa 
relevância, desde que não resulte em prejuízo para o serviço da CONTRATANTE  

2) na ocorrência de atraso, multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do item em atraso 
e mais 1% (um por cento) ao mês, pro rata temporis;  

3) em caso de descumprimento de obrigações contratuais, por inexecução parcial ou 
total, a CONTRATADA estará sujeita à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho. 

4) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos, em caso de descumprimentos contratuais de média 
relevância; 

5) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelo 
prazo de até cinco anos, para os casos disciplinados no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002. 

6) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelo prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior, em caso de descumprimentos contratuais de alta relevância. 

7)  As sanções previstas nos itens 4 e 6 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

As penalidades previstas nos itens 1, 4, 5 e 6 poderão ser aplicadas isoladamente ou 
juntamente com multa de até 10% (dez por cento) do valor do empenho. 

No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a 
apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) ou 10 (dez) dias úteis, conforme o caso, nos termos dos §§ 
2º e 3º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

Nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI, as notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão 
encaminhadas para o correio eletrônico informado na proposta. 

O prazo de 5 (cinco) ou 10 (dez) dias para apresentação de defesa prévia, começará a correr a 
partir do dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

Considerar-se-á recebida a notificação e, consequentemente, o início da contagem do prazo 
prevista no item acima, o dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

É obrigação da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as alterações que vierem a ocorrer 
no correio eletrônico informado. 

Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF (Sistema 
Integrado de Cadastramento de Fornecedores) e no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas), se for o caso. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A despesa decorrente do 
certame ora instaurado correrá às expensas do orçamento de 2019, Ação Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa, Natureza de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo; no subitem 09 - Material 
Farmacológico. 

A CONTRATAÇÃO PODERÁ SER RESCINDIDA: Em virtude de inadimplência das cláusulas e 
condições nela estabelecidas, mediante notificação do CONTRATANTE à CONTRATADA, por meio de ofício, e 
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nas demais hipóteses constantes dos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. A rescisão de que trata esta cláusula 
acarretará as conseqüências descritas no art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

FORO DE COMPETÊNCIA: Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente 
a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

O Termo de Referência da presente contratação integra esta nota de empenho, 
independentemente de transcrição. 

  


