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PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 

 

Processo Administrativo n.° 663/2020 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por meio da Divisão de Licitações e Contratos, sediado à Av. Santos 
Dumont, 3384, Aldeota, CEP 60150.162, Fortaleza -CE, realizará licitação, para REGISTRO DE 
PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da 
Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital.  

O certame será realizado por meio do sistema COMPRASNET – no Portal de Compras do Governo 
Federal - www.comprasnet.gov.br – nas datas e horários abaixo designados: 

 

� Envio eletrônico das propostas: a partir das 8 horas do dia 26/06/2020. 

� Abertura das propostas: às 10 horas do dia 10/07/2020. 

� Início da etapa de lances: às 10:30 horas do dia 10/07/2020. 

 

1.  DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisições futuras 
de materiais elétricos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por itens, conforme tabela constante no Termo 
de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, 
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

JOAO

RIBEIRO

LIMA

JUNIOR
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL DO GRUPO, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. O pregoeiro poderá fazer a licitação simultânea de todos os grupos. 

 

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1.  As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como às eventuais adesões 
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3.  DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA “COMPRASNET” E SICAF 

3.1.  Para acesso ao sistema eletrônico “Comprasnet”, os interessados em participar da licitação 
deverão estar devidamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF) e dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferível) que poderão ser utiliza-
das em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

3.2. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica 

3.2.1. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil e deverá observar  os procedimentos de Cadastramento 
das licitantes junto ao SIACF, deverão observar o disposto na Instrução Normativa MPDG nº. 
3/2018. 

3.2.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imedi-
atamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

3.2.3. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no mo-
mento da habilitação 

3.3. A perda de senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-
dos diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos da art. 48 da Lei Complementar nº. 123, de 14 dezembro de 2006, cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, atenderem a todas as exigências constantes 
do presente Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no “Comprasnet”, no 
endereço www.comprasnet.gov.br, bem como possuírem registro cadastral atualizado no Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF.  

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

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.2.2. enquadrados como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 
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4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº. 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências do edital; 

4.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não em-
prega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

4.3.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às san-
ções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. O sistema de licitações poderá ser acessado diretamente no endereço eletrônico www.com-
prasnet.gov.br, opção ”Serviços do Portal – Serviço aos Fornecedores”. 

5.1.1. Em caso de dúvidas relativas ao sistema “Comprasnet”, os interessados devem entrar em 
contato com as Centrais de Atendimento “Comprasnet” ou “Siasg” pelo telefone 0800-9789001. 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2.1. Juntamente com a proposta e os documentos de habilitação, a empresa deverá apre-
sentar as declarações abaixo: 

5.2.1.1. Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar a declaração, con-
forme modelo anexo a este edital, para efeito de recolhimento dos impostos de que trata o artigo 
13, da Lei Complementar n° 123/06. Se não for optante por este regime a empresa deverá declarar 
em sua proposta. 

5.2.1.2. Declaração de que não possui, em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 
de cargos de direção ou no exercício de função administrativas, assim como servidores ocupantes 
de cargos de direção, chefia e de assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme modelo anexo deste ins-
trumento. 

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocor-
rerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do         
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº. 123, de 2006. 

5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pú-
blica do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inob-
servância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado so-
mente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerra-
mento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergência entre as especificações constantes no termo de referência e as ca-
dastradas no sistema de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, prevalecerão as especi-
ficações do termo de referência. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações que atendam à especificação do 
Termo de Referência:  indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.6.5. Todos os valores constantes da proposta 
deverão ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais 
caso a terceira seja menor que cinco e arredondando-se a segunda casa para mais, se a terceira 
casa for maior ou igual a cinco.

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanha-
mento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido con-
trário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.

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

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

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

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser R$ 0,01 (um centavo).

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorro-
gada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois mi-
nutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorroga-
ção, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública en-
cerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os intervalos estabelecidos nesse 
edital serão desconsiderados pelo pregoeiro. 

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

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

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  
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7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global do grupo, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  

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

7.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 1993.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou lances empatados. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital.

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

7.26. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for 
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita;

8.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

8.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 
e a ocorrência será registrada em ata;
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8.6. Excetuada a hipótese prevista no subitem supra, havendo necessidade, o Pregoeiro poderá 
suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma, 
sem observância do prazo de vinte e quatro horas ali previsto.

8.7.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de não aceitação 
da proposta.

8.7.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que conte-
nham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedên-
cia, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, enca-
minhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABLITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor – SICAF- a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.

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

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

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto 
na Instrução Normativa SEGES/MP nº. 03, de 2018. 
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9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento 
no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apre-
sentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de 
inabilitação.

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

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

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições.

9.7. As certidões que não apresentarem validade expressa e que não seja possível essa verificação 
através do órgão emissor ou de qualquer outro meio, será considerado o prazo de 60 (sessenta) 
dias contados da emissão para efeito de validade do documento.

9.8. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.9. Habilitação jurídica:  

9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.9.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.9.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
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9.9.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.9.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.10. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

9.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certi-
dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.10.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.10.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

9.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.10.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.8. O licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) 
da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 
do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

9.13. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista da licitante que ofertou a proposta mais vantajosa, esta será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.
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9.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exi-
gências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação 
do licitante nos remanescentes. 

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 
(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

10.1.3. vir acompanhada de catálogos/folhetos ou fotos de amostras de todos os itens constantes 
do Anexo I, onde seja possível comprovar todas as especificações elencadas no item 6.3 do termo 
de referência 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. 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 expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalece-
rão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11.  DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de até 3 (três) horas, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constate neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta quando houver erro na aceitação do preço melhor 
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não comprovar a regularização fiscal, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

14.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário 5 (cinco) dias, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-
se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada no 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor 
(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

14.4.1. Será incluído na ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos 
no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.  DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
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15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

15.2. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e Lista de inidôneos 
mantida pelo Tribunal de Contas da União para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.2.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 

15.2.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

15.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consigna-
das no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, 
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, 
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 
feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

15.5. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.5.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

15.5.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.6. A recusa injustificada do adjudicatário em  assinar o contrato, receber ou aceitar a nota de 
empenho ou a não comprovação das condições de habilitação exigidas por ocasião da formalização 
do contrato, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa no 
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor empenhado, sem prejuízo de outras 
sanções previstas neste instrumento, facultado à administração convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo ou revogar a licitação.  

15.7. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

15.7.1. referida Nota de Empenho está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.7.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.7.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei nº. 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei.

16.  DO REAJUSTE 
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16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

18.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19.  DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 5 (cinco) dias 
úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da nota fiscal, ocasião em que 
este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais 
e Dívida Ativa da União e INSS), com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). 

19.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

19.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

19.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

19.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

19.5.1. 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 de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar. 

19.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

 

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

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 

           365 
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Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros 
simples. 

VP = Valor da parcela em atraso. 

19.7. No Caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  

20.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. Apresentar documentação falsa; 

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Cometer fraude fiscal; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à sanção de impedimento 
de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
21.  DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

21.1. Após a adjudicação do objeto, a autoridade competente convocará os licitantes 
remanescentes para reduzirem seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor. 

21.1.1. Os fornecedores que aceitarem a redução de seus preços formarão o cadastro de reserva 
e serão incluídos na ata de registro de preços.  

21.1.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 
durante a fase competitiva. 
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21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

22.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slicit@trt7.jus.br ou por 
petição dirigida ou protocolada na Diretoria do Serviço de Cadastramento Processual deste Órgão, 
localizada na Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077, Anexo I, Térreo, CEP 60.150-150, 
Fortaleza-CE � 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação.

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

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

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

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser moti-
vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

23.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro.  

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
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23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

23.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br, 
e www.trt7.jus.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço da Divisão de Licitações e 
Contratos – Seção de Licitação deste Tribunal, situada na Rua Vicente Leite nº. 1281 - Anexo II - 
6º andar, CEP 60.170-150, Fortaleza-CE, nos dias úteis, no horário das 7h30 horas às 15h30 horas, 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.11. É competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal na Capital do Estado do Ceará, 
excluído qualquer outro, para dirimir quaisquer litígios decorrentes do certame de que trata este 
instrumento.  

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

23.12.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

23.12.4. ANEXO III - Modelo de Declaração de Optante pelo Simples Nacional (Instrução Normativa 
n° 1.234/12 da Receita Federal); 

23.12.5. ANEXO IV - Declaração para fins da Resolução nº. 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ. 

 

Fortaleza, 23 de JUNHO de 2020. 

 

                                 _______________________________ 

JOÃO RIBEIRO LIMA JÚNIOR 

Diretor Geral em substituição 
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ANEXO II 

  

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º ......... 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, com sede na Avenida Santos Dumont, 
nº. 3384, Bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza/CE, CEP 60.150-163, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº. 03.235.270/0001-70, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, Srª. NEIARA SÃO THI-
AGO CYSNE FROTA, nomeada pelo Ato da Presidência nº. 72 de 07 de junho de 2018, publicada 
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 08 de junho de 2018, inscrito(a) no CPF sob o nº 
223.935.523-91 portador(a) da Carteira de Identidade nº 09598980 SSP-CE, considerando o julga-
mento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 
......./2020, referente ao processo administrativo n.º 663/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcan-
çada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-
se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventuais aquisições dos especifica-
dos no Termo de Referência, anexo II do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
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3. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO. 

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes neste registro de preços. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 
não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos pre-
ços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Adminis-
tração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo super-
veniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e com-
provantes apresentados; e 

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais van-
tajosa. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Admi-
nistração, sem justificativa aceitável; 

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra-
ticados no mercado; ou 

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4 será forma-
lizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 

6.8.2. a pedido do fornecedor.  

7. CONDIÇÕES GERAIS 
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7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do ob-
jeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

7.3. A relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens com preços iguais aos do licitante vence-
dor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas. 

 

Local e data 

Assinaturas 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) regis-
trado(s) 
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ANEXO III 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à 
(nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; e 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente. 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990). 

Local e data...................................................... 

 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

....................................................., inscrito no CNPJ nº. ..................................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a). ....................................................., portador(a) da carteira de 
identidade nº. ........................... e do CPF nº ............................., DECLARA, para fins Resolução 
nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não tem em seu quadro societário cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de 
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; 

 

Local e data. 

 

 

______________________________________ 

Representante legal 

 

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE:  

     1.1. Divisão de Manutenção e Projetos – Núcleo de Manutenção 

2. OBJETO 

     2.1. Registro de Preços para aquisição de material elétrico, para atender às 

necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, pelo período de 01 (um) ano. 

     2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

           2.2.1.  Conforme Anexo I. 

     2.3. CLASSIFICAÇÃO DE BENS COMUNS 

           2.3.1. Trata-se de material comum nos termos do art. 1° da Lei 10.520/2002. 

     2.4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

           2.4.1. Foram especificadas lâmpadas do tipo LED, para que seja dada continuidade 

ao processo gradual de substituição da iluminação deste Tribunal, objetivando maior 

economia de energia e atendendo à alínea f do item 5.1.4 do Guia de Contratações 

Sustentáveis da Justiça do Trabalho. 

3. JUSTIFICATIVA PARA ADOTAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

     3.1.  Adotou-se o SRP baseado no art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 7.892/2013, 

que diz que o SRP poderá ser adotado quando pela natureza do objeto, não for possível 

definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 

 

 

RAFAEL

MARTINS

GOMES

NASCIMEN

TO

ANDRE

LUIZ

FIRMINO

GONZAGA



4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

     4.1. A aquisição do material elétrico se faz necessária para reposição de unidades 

defeituosas e reparos gerais nas instalações elétricas deste Regional, Fórum Autran Nunes 

e Varas do Interior. 

     4.2. Foi realizada divisão em cinco grupos, de acordo com a similaridade entre itens, de 

forma a garantir a economia de escala, considerando-se esta a forma mais eficiente para o 

fornecimento dos itens. Foi evitada a divisão excessiva em grupos, o que poderia aumentar 

a probabilidade de grupos desertos no processo de licitação.  

 

5. DA HABILITAÇÃO 

     5.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os 

requisitos relativos a: 

a) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 

9.854/99; 

b) habilitação jurídica; 

c) regularidade fiscal e trabalhista. 

 

     5.2. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da CF, dar-se-á mediante 

declaração do licitante (no comprasnet) de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

     5.3. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica são: 

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

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 



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

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

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

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

administradores; 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

g) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165); 

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

autorização; 

 

     5.4. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ ou Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

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

c) Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e 

Dívida Ativa da União e INSS) e Estadual;  

d) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa; 

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE OBJETO 

     6.1. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

           6.1.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com 

prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota 

de Empenho, para cada solicitação de fornecimento. 

     6.2. DO LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA ENTREGA DO OBJETO 



           6.2.1. O Material referente ao TRT sede deverá ser entregue, a cada solicitação de 

fornecimento, na Rua Vicente Leite, 1281, Aldeota, Anexo II, 1º andar, Fortaleza - CE, no 

Setor de Manutenção do TRT, no horário de 8:00 às 15:00 horas, em dias úteis, de segunda 

a sexta-feira. 

           6.2.2. O Material do Fórum deverá ser entregue, a cada solicitação de 

fornecimento, na Av. Duque de Caxias, 1150, Centro, Ed. Anexo, 1º andar, Fortaleza - CE, 

no Setor de Manutenção do Fórum, no horário de 8:00 às 15:00 horas, em dias úteis, de 

segunda a sexta-feira. 

           6.2.3. Serão devolvidos e prontamente repostos pelo contratado os produtos que 

apresentarem defeitos imediatos. 

     6.3. COMPROVAÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO: Deverão ser entregues 

juntamente com a documentação da proposta, os catálogos/folhetos ou fotos de amostras 

dos itens do Anexo I, onde seja possível comprovar todas as características das 

especificações, quais sejam: 

           6.3.1. Para Lâmpadas LED (Itens 2 a 9 - Grupo 1): 

                 a. Fabricante; 

                 b. Modelo; 

                 c. Potência Nominal; 

                 d. Fluxo Luminoso (Lumens); 

                 e. Temperatura da Cor (K); 

                 f. Grau de proteção IP (para itens 2 e 3). 

 

           6.3.2. Para reatores (Itens 20 a 25 - Grupo 1): 

                 a. Fabricante; 

                 b. Modelo; 

                 c. Potência Nominal; 

                 d. Fator de Potência (FP); 

                 e. Fator de Fluxo ou Fator de Lúmen; 

                 f. Taxa de Distorção Harmônica (TDH / THD) em 220V; 

                 g. Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 267, de 21 

de setembro de 2009). 

           6.3.3. Para tomadas e interruptores (Itens 28, 30, 32 a 37, 46 a 48 – Grupo 2): 

                 a. Fabricante; 

                 b. Modelo; 

                 c. Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 324, de 21 

de agosto de 2007 e Portaria INMETRO n.º 234, de 30 de junho de 2008). 

 



           6.3.4. Para condutores elétricos (Grupo 3): 

                 a. Fabricante; 

                 b. Modelo; 

                 c. Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 640, de 30 

de novembro de 2012). 

           6.3.5. Para disjuntores até 63A (Itens 82 a 96 – Grupo 4): 

                 a. Fabricante; 

                 b. Modelo; 

                 c. Corrente Nominal; 

                 d. Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 348, de 13 

de setembro de 2007). 

           6.3.6. Para Lâmpadas LED bulbo e tubulares (Grupo 5): Deverá ser entregue, 

juntamente com a documentação da proposta, laudo, ou conjunto de laudos, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO, no qual seja possível comprovar todas as 

características das especificações, quais sejam: 

                 a. Fabricante; 

                 b. Modelo; 

                 c. Potência Nominal (Watt); 

                 d. Fluxo Luminoso (Lumens); 

                 e. Temperatura da Cor (K); 

                 f. Eficiência Energética (Lúmens/Watt); 

                 g. Vida útil (horas). 

   

  6.3.6.1 Alternativamente à apresentação de laudo ou conjunto de laudos, para 

comprovação das características destes itens, será aceita tabela emitida pelo 

programa Procel para os equipamentos contemplados com o Selo Procel de 

Economia de Energia, na qual constem todas as características acima mencionadas. 

  6.3.6.2  Estes itens deverão ser aprovadas no Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE) do Inmetro e deverão possuir ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia) aposta ao produto e/ou em sua embalagem, conforme orientações da alínea 

b do item 5.1.4 do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. 

     6.4. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

           6.4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, acompanhado 

da nota fiscal, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da proposta. 

           6.4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 



substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

                 a. Ressalta-se que os itens listados no item 6.3 necessitam de 

apresentação de documentação para comprovação da especificação. 

           6.4.3. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da conformidade 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, 

que se dará até 5 (cinco) dias do recebimento provisório. 

           6.4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

     7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto. 

     7.2. Antes do início da execução contratual, designar formalmente (mediante 

comunicação escrita) preposto responsável por representar a contratada durante esse 

período; 

     7.3. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

           7.3.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

     7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

     7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias o objeto em que se verifiquem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

     7.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente licitação; 

     7.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 



     7.8. 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. 

     7.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

ou na contratação; 

     7.10. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos limites 

estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93. 

     7.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

     8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

     8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos; 

     8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado; 

     8.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

     8.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

     9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

 



 

 

 

 

 

10. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

     10.1. A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da 

Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, 

suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.  

           10.1.1. A Administração poderá designar outro fiscal, quando conveniente, sendo 

consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de 

elaboração de termo aditivo. 

           10.1.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta 

e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, 

designados pela autoridade competente. 

     10.2. O gestores e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições 

previstas na Resolução TRT7 nº. 8/2019, e tudo o mais que for necessário visando o 

adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda 

providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que 

porventura venham a ocorrer. 

     10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e 

fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das 

medidas que julgar convenientes. 

     10.4. A gestão e fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

     10.5. As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada poderão ser 

prestados pelos fiscais do contrato, através dos telefones (85) 3388-9336 (TRT) e (85) 3308-

9459 (Fórum). 



     10.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

 

 

 

11. DO PAGAMENTO 

     11.1. O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 5 

(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, condicionado ao recebimento da nota fiscal, 

ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e 

Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS), com a Fazenda Estadual, com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, 

mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

     11.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

     11.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

     11.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

     11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

           11.5.1. 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 de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 



           11.5.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = i/365   →    I = 0,06/365   →   I = 0,00016438 

 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros 
simples. 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

     11.6. No Caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura.  

12. DO REAJUSTE 

     12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

           12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 

aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 

a ocorrência da anualidade. 

     12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, quando for o caso. 

     12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

     12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo, quando for o caso. 

     12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 



     12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

     13.1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços sujeitará a empresa 

à multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do total a ser 

registrado; 

     13.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa 

moratória, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor 

da quantidade entregue intempestivamente, limitada a 10% do valor da contratação. 

           13.2.1. Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total do contrato, 

conforme o caso. 

     13.3. Além das sanções previstas nos itens supra, a Contratada poderá incorrer nas 

seguintes sanções: 

a) Advertência , por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos para a Contratante;; 

b) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato; 

c) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total do Contrato, na hipótese de inexecução total; 

d) multa compensatória, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 

do Contrato, para os demais casos de descumprimento contratual. 

     13.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos;  

     13.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

     13.6. 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 Contratante pelos prejuízos causados; 

     13.7. As sanções previstas nos subitens      13.3, letra “a”,      13.4,      13.5 e      13.6 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

     13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

     13.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

     13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

     13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR.  

     13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos 

da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

     13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público.  

     13.14. A aplicação de sanções previstas neste instrumento, realizar-se-á em processo 

administrativo e assegurará contraditório e a ampla defesa à Contratada, cuja intimação dar-

se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail. 

     13.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



14. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

     14.1. O custo estimado da contratação será conforme o anexo. 

     14.2. Os preços estimados, tanto unitário quanto global, correspondem aos máximos 

que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores 

serão desclassificadas. 

     14.3. No preço apresentado deverão estar inclusas todas as despesas, bem como 

todos os tributos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do 

objeto deste Termo de Referência. 

15.  GARANTIA 

     15.1. GARANTIA LEGAL: Conforme CDC.  

           15.1.1. Para os itens 100 e 101 (Grupo 5), além da garantia legal, 

haverá a garantia contratual, conforme itens que se seguem. 

     15.2. GARANTIA CONTRATAUAL: O prazo de garantia contratual dos itens 100 

(lâmpada tubular LED com potência entre 8 e 10W, conforme Anexo I) e 101 (lâmpada 

tubular LED com potência entre 18 e 21W, conforme Anexo I), ambos do Grupo 05, 

complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, ou pelo prazo 

fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à 

data do recebimento definitivo do objeto. 

           15.2.1. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos 

em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.  

           15.2.2. O fornecedor deverá indicar local para assistência técnica em Fortaleza ou 

região metropolitana, com endereço e telefone para contato, comprovando que o mesmo 

prestará assistência técnica ao objeto deste Termo. Caso a assistência não seja prestada 

em Fortaleza ou região metropolitana, o fornecedor deverá DECLARAR que assumirá todos 

os custos necessários, quando, durante a garantia, apresentar defeito de fabricação. 

           15.2.3. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da 

garantia deverão ser reparadas ou substituídas por outras novas, de primeiro uso, e 

originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos 

das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  

           15.2.4. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos 

bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 



partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela 

Contratada ou por assistência técnica, autorizada pela Contratada. 

           15.2.5. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da 

Contratada, aceita pelo Contratante.  

           15.2.6. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar 

equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, 

para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade 

dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.  

           15.2.7. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da 

solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o 

Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a 

substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o 

reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos 

equipamentos.  

           15.2.8. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia 

será de responsabilidade da Contratada.  

           15.2.9. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e 

desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em 

caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a 

vigência contratual. 

 

16. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

     16.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, contados da assinatura 

da mesma. 

 

17. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS 

SUBSEQUENTES 

     17.1.  Dependerá das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 

 



 

 

 

18. ANEXOS 

     18.1. São anexos a este Termo de Referência: 

Anexo I – Planilha de Formação de Custo; 

 

Fortaleza,  26 de maio de 2020. 

 

 

Rafael Martins Gomes Nascimento 

Coordenador do Setor de Central de Serviço de Manutenção 

 

 

 

André Luiz Firmino Gonzaga 

Coordenador do Núcleo de Manutenção 



ITEM
CÓDIGO DO 
MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO UND
QUANT.  

TRT
QUANT. 
FÓRUM

TOTAL 
PEDIDO

PEDIDO 
MÍNIMO

PREÇO 
ESTIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO
 ESTIMADO

 TOTAL

1 446945
LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU
SUPERIOR (FORMATO ESPIRAL), 220V, TEMPERATURA DE
COR 6000-6500K, BASE E-27.

und 30 0 30 25  R$          29,70  R$                   891,00 

2 458575

PROJETOR 50W LED (SUPER LED HIGH POWER), 220V,
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE
COR: 6000-6500K, COR DO CORPO: PRETO, GRAU DE
PROTEÇÃO: IP65, USO EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA:
25.000H.

und 60 5 65 5  R$          45,09  R$                2.930,85 

3 458575

PROJETOR 10W LED (SUPER LED HIGH POWER), 220V,
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE
COR: 6000-6500K, COR DO CORPO: PRETO, GRAU DE
PROTEÇÃO: IP65, USO EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA:
25.000H.

und 30 8 38 10  R$          38,92  R$                1.478,96 

4 435468
LÂMPADA PAR20 LED 7W 220-240V, BASE E-27, 
TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA:
15.000H

und 40 0 40 10  R$          33,88  R$                1.355,20 

5 342586
LÂMPADA PAR20 LED ENTRE 4 E 7W 90-240V, BASE E-27,
COR VERDE.

und 20 0 20 10  R$          31,40  R$                   628,00 

6 435469
LÂMPADA PAR30 LED ENTRE 11 E 12W 220-240V, BASE E-
27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 600 LM, TEMPERATURA DE
COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H.

und 30 0 30 10  R$          55,94  R$                1.678,20 

7 435546
LÂMPADA PAR38 LED ENTRE 13 - 18W 220-240V, BASE E-27,
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1000 LM, TEMPERATURA DA
COR 2700-3.200K, VIDA ÚTIL MÍNIMA: 15.000H.

und 30 0 30 10  R$          48,41  R$                1.452,30 

8 435546
LÂMPADA PAR38 LED 12W (MÍNIMO), 90-240V, BASE E-27,
COR VERDE.

und 20 0 20 10  R$          82,12  R$                1.642,40 

9 458413

LÂMPADA TIPO VELA LED ENTRE 3 E 5W, 100-240V,
TEMPERATURA DE COR 2700-3.200K, FLUXO LUMINOSO
NOMINAL 260 LM (MÍNIMO), BULBO TRANSPARENTE
(CLARO), SOQUETE E-27, com adaptador E-27 para E-14. 
REF.: GOLDEN ULTRALED VELA 4W 3662 OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

und 30 0 30 10  R$          18,90  R$                   567,00 

10 365100
SINALEIRO LED VERMELHO 220VCA DIÂMETRO 22MM
REF.: METALTEX L20-DR2R OU EQUIVALENTE TÉCNICO

und 40 4 44 10  R$            6,42  R$                   282,48 

11 446783
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, EXPOSTA AOS
INTEMPÉRIES, P/LÂMPADA ELETRÔNICA 20W. 

und 20 8 28 10  R$          19,29  R$                   540,12 

12 446451
PLAFON DE PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA PARA
FLUORESCENTE COMPACTA COM BASE E-27, COR
BRANCA. 

und 150 10 160 30  R$            2,72  R$                   435,20 

13 446171 SOQUETE E-27 DE  LOUÇA PRA LÂMPADAS. und 100 10 110 25  R$            1,33  R$                   146,30 

14 402150
SOQUETE TIPO RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
(GU13), MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COR BRANCA
(TOMADINHA COM RABICHO). 

und 600 300 900 100  R$            0,66  R$                   594,00 

15 420199
SOQUETE SUPORTE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE EMBUTIDA EM CALHA METÁLICA (GU13 )
EM PLÁSTICO SEM STARTER, ANTIVIBRATÓRIO.

und 100 0 100 50  R$            2,16  R$                   216,00 

16 459218

PAINEL LED REDONDO SOBREPOR 24W, NA COR BRANCA,
TENSÃO: 100 - 240V, FP > 0,5, IRC > 70, VIDA ÚTIL 25.000 H,
FLUXO LUMINOSO 1.800 LM, TEMPERATURA DE COR
6.500K. REF.: ALUMBRA 84417 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 80 0 80 10  R$          46,16  R$                3.692,80 

17 459218
PLAFON DE LED 14W, COM SENSOR DE PRESENÇA, FLUXO
LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K. REF.:
ALUMBRA 5764 OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 40 0 40 10  R$        218,99  R$                8.759,60 

18 404033

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W (2X32W), CORPO EM
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR
PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS
PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE
TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE
SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM
BRONZE FOSFOROSO. REF.: INTAL RE – 800 OU
EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 15 0 15 5  R$          50,12  R$                   751,80 

19 404034

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W (2X32W), CORPO EM
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR
PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS
PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE
ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE
TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE
SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM
BRONZE FOSFOROSO. REF.: INTRAL RS – 802 OU
EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 15 0 15 5  R$          46,35  R$                   695,25 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
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20 
(*)

441423

REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W –
1X110W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO
ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA
50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO
LUMINOSO: 95%, THD: 15%

und 100 0 100 20  R$          40,22  R$                4.022,00 

21
(*)

433555

REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 16 W –
1X16W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO
ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA
50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO
LUMINOSO: 100%, THD: 10%

und 80 50 130 20  R$          18,17  R$                2.362,10 

22
(*)

425713

REATOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W –
1X32W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO
ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA
50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO
LUMINOSO: 100%, THD: 10%

und 200 50 250 20  R$          40,67  R$              10.167,50 

23
(*)

425710

REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 16 W –
2X16W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO
ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA
50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO
LUMINOSO: 95%, THD: 15%

und 150 50 200 20  R$          21,58  R$                4.316,00 

24
(*)

425708

REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 32 W –
2X32W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188 DE 09/11/2004, TIPO
ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO (0.98), FREQUÊNCIA
50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA, FATOR DE FLUXO
LUMINOSO: 100%, THD: 10%

und 150 300 450 20  R$          25,55  R$              11.497,50 

25
(*)

374411

REATOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES HO 110
W – 2X110W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTARIA INMETRO Nº188
DE 09/11/2004, TIPO ELETRÔNICO, FATOR POTÊNCIA ALTO
(0.98), FREQUÊNCIA 50/60, TIPO DE PARTIDA INSTANTÂNEA,
FATOR DE FLUXO LUMINOSO: 95%, THD: 15%

und 100 0 100 20  R$          77,04  R$                7.704,00 

68.806,56R$               

ITEM
CÓDIGO DO 
MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO UND
QUANT.  

TRT
QUANT. 
FÓRUM

TOTAL 
PEDIDO

PEDIDO 
MÍNIMO

PREÇO 
ESTIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO
 ESTIMADO

 TOTAL

26 425360
ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4,8MM COR BRANCA.
REFERÊNCIA: VONDER OU EQUIVALENTE TÉCNICO

und 1000 300 1300 100  R$            0,15  R$                   195,00 

27 441032

CHAVE BOIA ELÉTRICA COM OS DOIS NÍVEIS
(SUPERIOR/INFERIOR), CONTATO REVERSÍVEL, TRÊS FIOS,
15A, 220V, GRAU DE PROTEÇÃO IP X8. REFERÊNCIA:
MARGIRIUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

und 30 0 30 10  R$          33,15  R$                   994,50 

28
(*)

455570
INTERRUPTOR UMA SEÇÃO SIMPLES, TECLA NA VERTICAL,
10A, 250V, PARA USO EM CONDULETE.

und 30 10 40 10  R$            3,75  R$                   150,00 

29 371662
TAMPA PARA CONDULETE 3/4'' COM FURAÇÃO PARA
INTERRUPTOR, COM ENCAIXE PERFEITO COM O ITEM 3.

und 30 10 40 10  R$            1,39  R$                     55,60 

30
(*)

460997
TOMADA UMA SEÇÃO NA VERTICAL, 10A, PARA USO EM
CONDULETE.

und 30 10 40 10  R$            8,30  R$                   332,00 

31 347861
TAMPA PARA CONDULETE 3/4'' COM FURAÇÃO PARA
TOMADA, COM ENCAIXE PERFEITO COM O ITEM 5.

und 30 10 40 10  R$            3,40  R$                   136,00 

32
(*)

423823

INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO COM TOMADA 2P+T, COR
BRANCA COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A,
TENSÃO: 250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-74, OU
EQUIVALENTE TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE
PERFEITAMENTE NA GRADE DE MARCA PIAL, LINHA
PIALPLUS.

und 30 10 40 10  R$          13,48  R$                   539,20 

33
(*)

436355

INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO SIMPLES, COR BRANCA
COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO:
250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6111-10, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE
DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.

und 50 10 60 10  R$          15,13  R$                   907,80 

34
(*)

342155

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES, COR BRANCA
COM ESPELHO P/ CAIXA 4X2, CAPACIDADE: 10A, TENSÃO:
250V. REFERÊNCIA: PIALPLUS 6121-00, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE
DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.

und 30 0 30 10  R$          26,65  R$                   799,50 

VALOR TOTAL GRUPO 01

GRUPO 02

(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 267, de 21 de setembro de 2009).



35
(*)

448224 *

TOMADA DUAS SEÇÕES 10A, DE EMBUTIR, COR BRANCA,
COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM
DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V).
REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-75, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE
DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.

und 100 0 100 20  R$            4,88  R$                   488,00 

36
(*)

448224

TOMADA UMA SEÇÃO 10A, DE EMBUTIR, COR BRANCA,
COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM
DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V).
REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-80, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE
DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.

und 80 0 80 20  R$          25,75  R$                2.060,00 

37
(*)

448225

TOMADA UMA SEÇÃO 20A, DE EMBUTIR, COR BRANCA,
COM ESPELHO, P/ CAIXA 4X2, PADRÃO NBR 14136, COM
DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO (127/220V).
REFERÊNCIA: PIALPLUS 6150-81, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA GRADE
DE MARCA PIAL, LINHA PIALPLUS.

und 40 0 40 10  R$            4,97  R$                   198,80 

38 448028
PLUGUE, TIPO FÊMEA, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR
CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO
NOMINAL 250V.

und 50 10 60 10  R$            2,27  R$                   136,20 

39 446921
PLUGUE, TIPO MACHO, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR
CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO
NOMINAL 250V.

und 50 16 66 10  R$            2,77  R$                   182,82 

40 448029
PLUGUE, TIPO FÊMEA, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR
CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO
NOMINAL 250V.

und 30 0 30 10  R$            2,79  R$                     83,70 

41 403543
PLUGUE, TIPO MACHO, 2P+T, PADRÃO NBR 14136, COR
CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO
NOMINAL 250V.

und 30 0 30 10  R$            2,91  R$                     87,30 

42 434855 *

RÉGUA DE TOMADAS PARA COMPUTADOR COM 6
TOMADAS, PADRÃO NBR 14136, GABINETE METÁLICO,
PINTURA EPOXI, CABO COM 1,4M, TENSÃO NOMINAL: 220V.
FUSÍVEL: 10A REFERÊNCIA: FORCELINE 510, OU
EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 50 15 65 5  R$          25,34  R$                1.647,10 

43 430914 TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2'', COR BRANCA. und 50 0 50 10  R$            7,40  R$                   370,00 

44 426078 TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X4'', COR BRANCA. und 50 0 50 10  R$            4,54  R$                   227,00 

45 391925
CANALETA 50X20 MM SISTEMA X, COR BRANCA, COM
TAMPA, COMPRIMENTO 2 M. REFERÊNCIA PIAL 300-24ADX,
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 100 0 100 25  R$          12,04  R$                1.204,00 

46
(*)

460971

TOMADA 2P+T 10A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR, 
UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA.
REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-62, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

und 150 0 150 25  R$          15,61  R$                2.341,50 

47
(*)

460970

TOMADA 2P+T 20A SISTEMA X COM CAIXA DE SOBREPOR,
UMA SEÇÃO, PADRÃO NBR 14136, COR BRANCA.
REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-61, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

und 100 0 100 25  R$          15,97  R$                1.597,00 

48
(*)

460977
INTERRUPTOR UMA SEÇÃO SISTEMA X COM CAIXA DE
SOBREPOR. REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND 6750-00, OU
EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 40 0 40 5  R$            9,83  R$                   393,20 

49 377819 *
TUBO ESPIRAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS 19MM X 1,5 M
. REFERÊNCIA: VONDER, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 100 0 100 25  R$          13,14  R$                1.314,00 

50 426024
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X4". REFERÊNCIA: ROMAZZI
3025-3005, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 10 0 10 5  R$            0,92  R$                       9,20 

51 426023
CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 4X2". REFERÊNCIA: ROMAZZI
3024-3004, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 20 0 20 5  R$            0,68  R$                     13,60 

52 325083

SENSOR ELETRÔNICO, LENTE 180°, ALCANCE MÍNIMO: 5M
TIPO DE PRESENÇA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V,
POTÊNCIA: 500W, APLICAÇÃO DETECÇÃO E ALARME,
INSTALAÇÃO PAREDE, C/INTERRUPTOR, EM CAIXA 4X2,
COM FOTOCÉLULA, TRES FIOS. REFERÊNCIA: EXATRON
SPPØMI., OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

und 100 0 100 10  R$          23,23  R$                2.323,00 

53 321556 *

SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27, TENSÃO 100 - 240V,
REGULAGEM DE TEMPO 30 SEG, 1, 2, 4, 8 OU 15 MIN,
REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, PROGRAMAÇÃO DE
FOTOCÉLULA, CONSUMO PRÓPRIO < 0,4 W, COBERTURA: 2
X 164º (328ª), POTÊNCIA DE COMANDO: 48W
(FLUORESCENTE/ELETRÔNICA/LED)

und 30 15 45 15  R$          25,58  R$                1.151,10 

54 321556

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, ÂNGULO DE COBERTURA 
DE 360°, ALCANCE DE ATÉ 7M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
220V, POTÊNCIA: 300W (FLUOR./LED), INSTALAÇÃO EM
TETO A UMA ALTURA APROXIMADA DE 2,4M, COM
FOTOCÉLULA, TRÊS FIOS, COM REGULAGEM DE TEMPO.
REFERÊNCIA: EXATRON SPTØNI, OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

und 60 10 70 10  R$          42,12  R$                2.948,40 

55 363229

RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 1000W COM PINOS DE
CONTATO EM LATÃO ESTANHADO (ANTIOXIDAÇÃO) COM
BASE EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM
AÇO.

und 30 0 30 5  R$          10,52  R$                   315,60 

56 379934 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 10,0MM2. und 50 0 50 10  R$            1,22  R$                     61,00 



57 379931 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 16,0MM2. und 20 0 20 10  R$            2,33  R$                     46,60 

58 366018 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO DE 25,0MM2. und 20 0 20 10  R$            1,53  R$                     30,60 

59 345800
TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA P/ CABO DE 2,5
MM²

und 1000 0 1000 200  R$            0,23  R$                   230,00 

60 418878 TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO DE 2,5 MM² und 1000 0 1000 200  R$            0,37  R$                   370,00 

61 253992
TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA P/ CABO DE 4-6
MM²

und 1000 0 1000 200  R$            0,73  R$                   730,00 

62 415670 TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO DE 4-6 MM² und 1000 0 1000 200  R$            0,44  R$                   440,00 

25.109,32R$               

ITEM
CÓDIGO DO 
MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO UND
QUANT.  

TRT
QUANT. 
FÓRUM

TOTAL 
PEDIDO
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MÍNIMO

PREÇO 
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UNITÁRIO

PREÇO
 ESTIMADO
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63
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2). 

m 1000 0 1000 200  R$        0,7312  R$                   731,20 

64
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR BRANCA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2). 

m 500 0 500 100  R$        0,7735  R$                   386,75 

65
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2). 

m 1000 0 1000 200  R$        0,7763  R$                   776,30 

66
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2). 

m 800 0 800 100  R$        0,7163  R$                   573,04 

67
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 2,5 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X2,5MM2). 

m 500 0 500 100  R$        0,6751  R$                   337,55 

68
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        1,3263  R$                   397,89 

69
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        1,5130  R$                   453,90 

70
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 4,0 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X4,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        1,4756  R$                   442,68 

71
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        2,0589  R$                   617,67 

72
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        2,2405  R$                   672,15 

73
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 6,0 MM2, QUANTIDADE FIOS 1 (1X6,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        2,1968  R$                   659,04 

74
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR AZUL, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        4,2650  R$                1.279,50 

(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 324, de 21 de agosto de 2007 e Portaria INMETRO n.º 234, de 30 de junho de 2008).

VALOR TOTAL LOTE 02

GRUPO 03



75
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        4,1161  R$                1.234,83 

76
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 10 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1 (1X10,0MM2). 

m 300 0 300 100  R$        4,1161  R$                1.234,83 

77
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 750V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 16 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1. 

m 300 0 300 100  R$        4,8851  R$                1.465,53 

78
(*)

465550

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE
ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC, TEMPERATURA 70,
ISOLAÇÃO PRINCIPAL PVC ANTICHAMA, TENSÃO
ISOLAMENTO 1000V, COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 25 MM2, QUANTIDADE DE FIO:1. 

m 500 0 500 100  R$        8,0171  R$                4.008,55 

79
(*)

329243
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA
COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5MM2, 
MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, ISOLAMENTO: 750V. 

m 300 0 300 100  R$        1,3375  R$                   401,25 

80
(*)

390617
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA
COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM, 
MATERIAL DO CONDUTOR COBRE. 

m 300 0 300 100  R$        1,4963  R$                   448,89 

81
(*)

369812

CABO MULTIPOLAR 3x2,5 MM², MATERIAL CONDUTOR:
COBRE FLEXÍVEL; MATERIAL ISOLAMENTO: EPR; MATERIAL
COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NA COR
PRETA; QUANTIDADE CONDUTORES 3; SEÇÃO NOMINAL
CONDUTOR 2,50 MM2; CAPACIDADE DE ISOLAMENTO 0,6 / 1
KV. 

m 800 0 800 100  R$        3,7900  R$                3.032,00 

19.153,55R$               

ITEM
CÓDIGO DO 
MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO UND
QUANT.  

TRT
QUANT. 
FÓRUM

TOTAL 
PEDIDO

PEDIDO 
MÍNIMO

PREÇO 
ESTIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO
 ESTIMADO

 TOTAL

82
(*)

416360 *

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 4A, MONOPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$          23,51  R$                1.175,50 

83
(*)

416360

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 10A, MONOPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$            6,21  R$                   310,50 

84
(*)

416359

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 16A, MONOPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 10  R$            5,09  R$                   254,50 

85
(*)

424916

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 20A, MONOPOLAR,
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$            6,02  R$                   301,00 

86
(*)

450063

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 25A, MONOPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$            7,16  R$                   358,00 

87
(*)

408860

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 32A, MONOPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$            6,51  R$                   325,50 

GRUPO 04

VALOR TOTAL LOTE 03

(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 640, de 30 de novembro de 2012).



88
(*)

450064

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 40A, MONOPOLAR,
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS.

und 50 0 50 5  R$          14,21  R$                   710,50 

89
(*)

416377

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TRIPOLAR,
CAP. CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5
kA (NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$          27,65  R$                1.382,50 

90
(*)

340279

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 16A, TRIPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 50 0 50 5  R$          26,92  R$                1.346,00 

91
(*)

416378

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 20A, TRIPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS.

und 50 0 50 5  R$          23,11  R$                1.155,50 

92
(*)

416375

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 25A, TRIPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 40 0 40 5  R$          57,09  R$                2.283,60 

93
(*)

416383

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 32A, TRIPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS.

und 40 0 40 2  R$          26,40  R$                1.056,00 

94
(*)

416379

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 40A, TRIPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS.

und 20 0 20 2  R$          29,42  R$                   588,40 

95
(*)

450065

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 50A, TRIPOLAR,
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS.

und 20 0 20 2  R$          47,35  R$                   947,00 

96
(*)

416381

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 63A, TRIPOLAR, 
CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) / Icu: 4,5 kA
(NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE DISPARO:C,
PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO DOS
CONTATOS. 

und 15 0 15 1  R$          27,03  R$                   405,45 

97 416376

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO
MÁXIMA 240/400V, CORRENTE NOMINAL: 70A,
TRIPOLAR,CAP. INTERRUPÇÃO: Ics: 3kA (NBR-NM 60 898) /
Icu: 4,5 kA (NBR-NM 60 947-2) / Ue: 380/220V, CURVA DE
DISPARO:C, PADRÃO IEC/DIN, SINALIZAÇÃO DA POSIÇÃO
DOS CONTATOS. 

und 15 0 15 1  R$          38,99  R$                   584,85 

98 426980
DISPOSITIVO DR (DIFERENCIAL-RESIDUAL), BIPOLAR
(1P+N), CORRENTE NOMINAL 25A, CORRENTE RESIDUAL
NOMINAL 30mA.

und 10 0 10 1  R$          75,65  R$                   756,50 

99 426839
DISPOSITIVO DR (DIFERENCIAL-RESIDUAL), TETRAPOLAR
(3P+N), CORRENTE NOMINAL 63A, CORRENTE RESIDUAL
NOMINAL 30mA.

und 10 0 10 1  R$          87,46  R$                   874,60 

14.815,90R$               

ITEM
CÓDIGO DO 
MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO UND
QUANT.  

TRT
QUANT. 
FÓRUM

TOTAL 
PEDIDO

PEDIDO 
MÍNIMO

PREÇO 
ESTIMADO 
UNITÁRIO

PREÇO
 ESTIMADO

 TOTAL

100 437515

LÂMPADA TUBULAR LED 600 MM, POTÊNCIA ENTRE 8W E
10W, 220-240V, 60 HZ, T8, SOQUETE G13, CORPO
FORMADO POR TUBO DE ALUMÍNIO E LENTE DE
POLICARBONATO LEITOSO BRANCO, TEMPERATURA DE
COR 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 80, FLUXO
LUMINOSO NOMINAL MÍNIMO 900 LM, EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA MÍNIMA 90 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000
H, GARANTIA MÍNIMA 3 ANOS.

und 500 300 800 50  R$          16,10  R$              12.880,00 

VALOR TOTAL LOTE 04

GRUPO 05

(*) Certificado de conformidade do INMETRO (Portaria INMETRO n.º 348, de 13 de setembro de 2007).



101 455774

LÂMPADA TUBULAR LED DE 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE
18W E 21W, 220-240V, 60 HZ, T8, SOQUETE G13, CORPO
FORMADO POR TUBO DE ALUMÍNIO E LENTE DE
POLICARBONATO LEITOSO BRANCO, TEMPERATURA DE
COR 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 80, FLUXO
LUMINOSO NOMINAL MÍNIMO 1800 LM, EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA MÍNIMA 100 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
25.000 H, GARANTIA MÍNIMA 3 ANOS.

und 1000 400 1400 100  R$          15,80  R$              22.120,00 

102 441413 *

LÂMPADA LED BULBO ENTRE 9W E 11W, 220-240W, 50-
60Hz, TEMPERATURA DE COR 2700-3200K, FLUXO
LUMINOSO NOMINAL 800 LM (MÍNIMO), ÍNDICE DE
REPRODUÇÃO DE COR 80, BULBO A60, BASE E-27. REF.:
PHILIPS LEDBULB 9.5-60W OU EQUIVALENTE TÉCNICO

und 100 0 100 25  R$            6,97  R$                   697,00 

103 441413

LÂMPADA LED BULBO ENTRE 9W E 11W, 220-240W, 50-
60Hz, TEMPERATURA DE COR 6000-6500K, FLUXO
LUMINOSO NOMINAL 800 LM (MÍNIMO), ÍNDICE DE
REPRODUÇÃO DE COR 80, BULBO A60, BASE E-27. REF.:
PHILIPS LEDBULB 9-60W OU EQUIVALENTE TÉCNICO

und 600 200 800 100  R$            5,49  R$                4.392,00 

40.089,00R$               

167.974,33R$     

VALOR TOTAL LOTE 05

VALOR TOTAL A SER REGISTRADO
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