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Art. 6º Designar para assessoramento do magistrado durante os trabalhos de inspeção os servidores Bruno Maia Oliveira,
Daniel Martins Ferreira, e Marcio Barbosa Luciano, da Corregedoria Nacional de Justiça; Márcia Hoffmann, do Superior Tribunal de Justiça e
Thaissa da Silveira Nascimento Matos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Art. 7ºDeterminar a autuação deste expediente como inspeção, que deverá tramitar em segredo de justiça.

Art. 8ºDeterminar a publicação desta portaria no Diário da Justiça eletrônico do Conselho Nacional de Justiçade 10 de
setembro de 2018.

Art. 9ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS

Corregedor Nacional de Justiça

PROVIMENTO N.  75, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.

O MINISTRO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais,

CONSIDERANDO as dimensões continentais do nosso país, que impõem a necessidade de otimizar os custos na realização das
atividades jurisdicionais e das diversas atividades correcionais, tornando-as mais eficientes;

CONSIDERANDO a necessidade de todas as unidades judiciárias serem dotadas de equipamentos de videoconferência ou outro
meio tecnológico, necessários à prática de atos processuais em locais diversos da sede do juízo, em observância ao ordenamento processual
civil (art. 236, § 3º) e penal (art. 405, § 1º), a fim de assegurar a razoável duração do processo;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o Sistema Nacional de Videoconferência, uma solução
tecnológica que possibilita a transmissão instantânea de imagem e voz através da rede mundial de computadores, estabelecendo um canal de
comunicação direto, rápido, seguro e eficaz entre a Corregedoria Nacional de Justiça e as unidades jurisdicionais brasileiras,

RESOLVE:

Art. 1o. Todas as unidades jurisdicionais de primeiro e segundo graus e de Tribunais Superiores, com exceção do Supremo
Tribunal Federal, deverão, no prazo de 60 dias após a publicação do presente provimento, estar dotadas com equipamentos necessários à
transmissão de voz e imagens em tempo real, atendendo aos requisitos técnicos mínimos elencados no Anexo I do presente provimento.

Art. 2o. Dentro do prazo previsto no artigo anterior, todos os tribunais, com exceção do Supremo Tribunal Federal, deverão
encaminhar à Corregedoria do CNJ, mediante mensagem a ser enviada ao e-mailvideoconferência.corregedoria@cnj.jus.br, o endereço de e-
mail institucional de cada uma das unidades jurisdicionais a eles vinculadas, a ser cadastrado na Corregedoria Nacional de Justiça e por meio
do qual receberão o convite para videochamada.

§ 1º. O e-mail a ser enviado pelos tribunais, referido no artigo anterior, deverá conter, ainda:

I.a cidade em que está localizada cada órgão jurisdicional;
II.a identificação de cada órgão jurisdicional;
III.a competência da unidade;
IV.a indicação do(s) magistrado(s) que responde(m) pela unidade;
V.o número de telefone fixo da respectiva unidade para contato; e
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VI.o horário de expediente da unidade.

§ 2º. As informações solicitadas neste artigo deverão ser apresentadas em planilha Excel ou outro programa similar, em
conformidade com o Anexo II deste provimento, a fim de facilitar a compilação e pesquisa dos dados pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 3º. No e-mail referido no artigo anterior, os tribunais deverão indicar pelo menos 5 unidades jurisdicionais, situadas em
localidades diferentes, para fazerem testes de operacionalidade.

Parágrafo único. Os testes de operacionalidade serão agendados pela área técnica desta Corregedoria Nacional, por meio de
contato pelo endereço de e-mail ou telefone das unidades jurisdicionais, previamente fornecidos pelos tribunais.

Art. 4º As unidades jurisdicionais deverão manter permanente atenção ao e-mail indicado, de modo a possibilitar que a
Corregedoria Nacional de Justiça possa entrar em contato com o magistrado responsável pela referida unidade, por meio da chamada em
videoconferência.

Art. 5º. Em caso de impossibilidade técnica de cumprimento do presente provimento no prazo indicado no art. 1º, o respectivo
tribunal deverá indicar à Corregedoria Nacional de Justiça, naquele mesmo prazo, qual(is) a(s) razão(ões) para a impossibilidade técnica e
apresentar um plano concreto que leve à superação da dificuldade em 180 dias.

Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Nacional de Justiça.

Art. 7º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro HUMBERTO MARTINS

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

 

Memorando-Circular nº 28 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/GDG
Maceió, 11 de setembro de 2018.

Para: Secretaria da Administração e Secretaria de Tecnologia da Informação. 

Assunto: Provimento nº 75, de 06/09/2018. Corregedoria Nacional de Justiça. 

 

Senhores Secretários,
De ordem, faço encaminhar, em anexo, o Provimento nº 75, de

06/09/2018 (0433878), emitido pelo Exmo. Sr. Ministro Corregedor Nacional de
Justiça, no trato de determinação de instalação, nas unidades jurisdicionais de
primeiro e segundo graus e de Tribunais Superiores, de equipamentos
necessários à transmissão de voz e imagens em tempo real, atendendo aos
requsitos técnicos mínimos elencados no Anexo I do referido normativo.

Assim, solicito que a STI e a SAD, no âmbito deste Regional, e
dentro de suas respectivas competências, empreendam as ações necessárias
ao atendimento do comando inserto do provimento em questão.  

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/09/2018, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0433899 e o código CRC DC6BB13F.

0007945-07.2018.6.02.8000 0433899v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2018.
 
À Direção-Geral.

 
 
Senhor Diretor,
 
Em atenção ao Memorando-Circular nº 28/2018

(0433899) peço vênia para informar a V. Sa. que, para o
cumprimento do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria
Nacional de Justiça, é preciso que a Secretaria de Tecnologia
da Informação deste Tribunal, ou comissão específica por ela
coordenada, promova a elaboração do termo de referência
com vistas à contratação dos itens necessários para atender
aos requisitos mínimos previstos no anexo I do citado
provimento, a fim de ser estimado o custo para implantação
da medida por parte deste órgão, tendo em vista as restrições
orçamentárias enfrentadas no momento, como é do
conhecimento de todos, de modo que, a depender do
montante, poderá vir a ser necessário solicitar um aporte
financeiro junto ao TSE.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2018, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0434386 e o código CRC ED860CE1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.
À STI, para a adoção das providências recomendas

pela Secretaria de Administração no Despacho GSAD
nº 0434713.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/09/2018, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0434713 e o código CRC B4422AFF.

0007945-07.2018.6.02.8000 0434713v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para a

elaboração de um Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) para aquisição dos produtos relacionados no
Provimento nº 75/2018, além de manifestação sobre a
possibilidade de uso dos links contratados por este Tribunal
para a viabilização das videoconferências que serão realizadas
pelo Corregedor Nacional de Justiça.

 
Solicito urgência, dado o prazo fixado no referido

provimento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/09/2018, às 13:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0434836 e o código CRC 7B3D788F.

0007945-07.2018.6.02.8000 0434836v1
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 17 / 2018

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço para aquisição aquisição de solução

viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75 da Corregedoria Nacional de Justiça.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Notebooks atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com
desempenho adequado ao desenvolvimento de suas atividades;

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os  itens  podem ser objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2018 e
não estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, a prior, vez que o Provimento nº
75/2018 é datado de e06 de setembro de 2018, não permitindo, desta forma, o
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planejamento orçamentário antecipado e, neste sentido, por se tratar de Registro de
Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no exercício
2018 e/ou 2019.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

Registro de Preço de 70 (setenta) kits de video conferência; a serem entregues em
lotes mínimos de 10 (dez) unidades; sendo dotados minimimente de câmera, microfone
e autofalantes.

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo as característica do Anexo I do
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Dotar o TRE/AL de equipamentos para atender ao que determina
o Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

 
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: a ser designado pela Direção-Geral

Integrante técnico: Coordenador de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:
Orçamento de Material Permanente de TI, exercício 2018 e 2019.

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Não há alinhamento direto ou explícito por se tratar de

atendimento a comando normativo superior.
8. Expectativa de entrega:

30 (trinta) dias a partir de eventual ordem de fornecimento.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
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necessidades reais do órgão;
A qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,

da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos
serão utilizados para atividades além de eventuais treinamento interno.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não se aplica.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
novembro/2018, dado o prazo de 60 (sessenta) dias do art. 1º do refalado
Provimento.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos no Termo de Referência.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores deste documento.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;
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Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O registro de preços pretende a aquisição de kit de vídeo
conferência para que este Regional possa atender ao determinado pelo
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Não se aplica, no entender desta unidade técnica, por se tratar
de atender determinação superior.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

Não se aplica, no entender desta unidade técnica, por se tratar
de atender determinação superior.

Maceió, 13 de setembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
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Coordenador, em 13/09/2018, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0434863 e o código CRC AB31E311.

0007945-07.2018.6.02.8000 0434863v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o DOD - Documento de Oficialização de

Demanda, doc. 0434863, conforme determina a Resolução
CNJ mº 182/2013, no trato do Registro de Preços para
aquisição de Kits de vídeo conferência com a finalidade de
atender o que determina o Provimento nº 75/2018 da
Corregedoria Nacional de Justiça, documento exordial, vez
que tais equipamento não existem em nosso parque
computacional.

Outrossim, informo que todas as unidade da Justiça
Eleitoral de Alagoas são dotadas de link com velocidade igual
ou superior a 01 Mbps, mínimo exigido pelo Provimento.

Todavia, ainda no trato do aspecto de
conectividade, cumpre-me destacar que nossa rede de dados
tem ponto de acesso primário (backbone primário) no TSE -
Tribunal Superior Eleitorial e acesso secundário (backbone
secundário) conexão com cartórios e escritórios remotos
controlados por aquele Tribunal Superior.

Desta forma, sugere-se o contato forma com o e.
TSE para afinamento de questões técnicas de liberação de
acesso, configuração de rotas de acessos e construção de
regras de controle firewall.

Por fim, sugere-se, ainda, como medida adicional
de segurança, a padronização de equipamentos vinculados
aos Kits de vídeo conferência, vez que abundante matérial
disponível na internet sobre a utilização/exploração de
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equipamentos mal construídos ou mal específicados, desta
natureza, por botnets(*).

 
 

(*) - Botnet é uma palavra-valise (formada pelos termos robot e network) que designa um
grupo de computadores conectados à Internet, cada um deles rodando um ou mais bots e
se comunicando com outros dispositivos, a fim de executar determinada tarefa. O termo
também pode ser aplicado a uma rede de agentes de software ou bots que executam
tarefas de maneira autônoma e automática. Pode se referir, ainda, a uma rede de
computadores que utilizam software de computação distribuída.
A palavra é geralmente associada ao uso de software malicioso, e, por isso, o termo
"botnet" carrega uma conotação negativa. Botnets têm sido empregadas para
realizar ataques distribuídos de negação de serviço (ataque DDoS), seja mediante o envio
de spam, seja permitindo que o invasor acesse o dispositivo e sua conexão, a fim de furtar
dados. O proprietário de uma botnet pode controlá-la usando um software de comando e
controle (C&C). Organizou-se, ademais, uma verdadeira indústria, e muitos criadores
de botsconstroem botnets a fim de "alugá-las" pelo maior preço, independentemente da
finalidade a que se destinem: envio de spam, adwares, spywares, vírus, worms ou qualquer
tipo de ataque digital.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Botnet, consultada em 13/09/2018
 
 

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/09/2018, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0434914 e o código CRC 90E5A4AC.
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De: "Carlos Henrique Tavares Méro" <henriquemero@tre-al.jus.br>
Para: "Giuseppe Janino" <giuseppe.janino@tse.jus.br>
Data: 13/09/2018 02:50 PM
Assunto: Corregedoria Nacional de Justiça. Provimento nº 75/2018. Sistema Nacional de Videoconferência.

 
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Considerando o teor do Provimento nº 75/2018, oriundo da Corregedoria Nacional de Justiça, solicito informações
sobre a possibilidade de ser viabilizado o tráfego de informações do sistema nacional de videoconferência dentro da
rede da Justiça Eleitoral.
 
Atenciosamente,
 
Henrique Méro
Secretário de Tecnologia da Informação
TRE/Alagoas
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.
Senhor Diretor-Geral,
 
Segue o Documento de Oficialização da Demanda

(doc. nº 0434863), a fim de permitir a aquisição dos
equipamentos destinados ao cumprimento do Provimento nº
75/2018, oriundo da Corregedoria Nacional de Justiça.

 
Acrescento que foi remetida uma mensagem de

correio eletrônico ao Secretário de Tecnologia da Informação
do TSE, com o propósito de ser verificada a possibilidade de
ser viabilizado o tráfego de informações do sistema nacional
de videoconferência dentro da rede da Justiça Eleitoral.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/09/2018, às 15:00, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0435008 e o código CRC 3CC68B1C.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.
Considerando a proposta para aquisição de solução

viabilizadora de vídeo conferência entre a Corregedoria Nacional de
Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Provimento nº 75 da Corregedoria
Nacional de Justiça (0433878), consoante Documento de
Oficialização de Demanda - DOD n.º 17/2018 (0434863), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua alçada, observando-se os
comandos insertos na Resolução-CNJ nº 182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/09/2018, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0435236 e o código CRC F03FBCED.

0007945-07.2018.6.02.8000 0435236v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.
À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor,
 
Em atenção ao Despacho GDG de evento nº 0435236 e de

acordo com o contido no Art. 12, § 7.º, inciso III, da Resolução CNJ
n.º 182/2013, indico o servidor Carlos Antonio Vieira Costa, Chefe
da Seção de Patrimônio, para integrar, como representante
administrativo, a equipe de planejamento da contratação de que trata
o DOD de evento nº 0434863.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2018, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0435341 e o código CRC DC2F1832.

0007945-07.2018.6.02.8000 0435341v1

Despacho GSAD 0435341         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 19



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de setembro de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0434863) e de Administração
(0435341), e o Documento Oficial de Demanda (0434863), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência, a indicação, para composição da Equipe de
Planejamento a fim de assegurar a aquisição de solução viabilizadora
de vídeo conferência entre a Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais e o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como
membros representantes das unidades técnica e administrativa,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutra  e o servidor Carlos
Antonio Vieira Costa, Chefe da Seção de Patrimônio.

Por oprtuno, e, considerando tratar-se de Provimento
oriundo da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, sugiro,
com a devida vênia, o encaminhamento destes autos eletrônicos à
Corregedoria Regional Eleitoral, para indicação de membro a compor
a referida Equipe de Planejamento.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2018, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0435470 e o código CRC 0C9DD663.

0007945-07.2018.6.02.8000 0435470v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2018.
 
Trata-se do Provimento nº 75, de 06/09/2018

(0433878), emitido pelo Exmo. Sr. Ministro Corregedor
Nacional de Justiça, no trato de determinação de instalação,
nas unidades jurisdicionais de primeiro e segundo graus e de
Tribunais Superiores, de equipamentos necessários à
transmissão de voz e imagens em tempo real
(vídeoconferência), atendendo aos requsitos técnicos mínimos
elencados no Anexo I do referido normativo.

Acolho a proposição do Senhor Diretor-Geral
(0435470) e defiro a indicação para compor a Equipe de
Planejamento a fim de assegurar a aquisição de solução
viabilizadora de vídeoconferência, como membros
representantes das unidades técnica e administrativa,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutra  e o servidor
Carlos Antonio Vieira Costa, Chefe da Seção de Patrimônio.

Determino a remessa dos presentes autos à
Corregedoria Regional Eleitoral para indicação de membro a
compor a referida Equipe de Planejamento.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Vice-Presidente, no exercício da Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 14/09/2018, às 16:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0435832 e o código CRC 95D91FBD.
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DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2018.

 

Considerando os termos do despacho (045382), indico o servidor
Pedro Augusto de Holanda Falcão para integrar a Equipe de Planejamento.

 

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Corregedor Regional Eleitoral, em 02/10/2018, às 18:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0444417 e o código CRC FABF5045.

0007945-07.2018.6.02.8000 0444417v1
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PROCESSO : 0007945-07.2018.6.02.8000
INTERESSADO : Corregedor Nacional de Justiça

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão. Instalação nas unidades jurisdicionais de 1º e 2º graus e de Tribunais Superiores, de
equipamentos necessários à transmissão de voz e imagens em tempo real. Provimento CNJ nº 75/2018. 

 

Decisão nº 3726 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a indicação do Excelentíssimo Senhor Corregedor
Regional Eleitoral, Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
constante no evento SEI nº 0444417.

Isto posto, APROVO a composição da Equipe de
Planejamento a fim de assegurar a aquisição de solução viabilizadora
de vídeoconferência entre a Corregedoria Nacional de Justiça,
Cartórios Eleitorais e este Tribunal, conforme Documento de
Oficialização de Demanda (0434863), nos termos da Resolução CNJ
nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades técnica
e administrativa, serão, respectivamente, o Coordenador de
Infraestrutura e os servidores Carlos Antônio Vieira Costa,
Chefe da Seção de Patrimônio e Pedro Augusto de Holanda
Falcão, Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral.

À Diretoria-Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores.

 

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 04/10/2018, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0445463 e o código CRC EBBB5F0C.

0007945-07.2018.6.02.8000 0445463v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 417/2018 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0007945-
07.2018.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de assegurar a aquisição de solução
viabilizadora de vídeoconferência entre a Corregedoria Nacional de Justiça, Cartórios
Eleitorais e este Tribunal, conforme Documento de Oficialização de Demanda, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades
técnica e administrativa, serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e os
servidores Carlos Antônio Vieira Costa, Chefe da Seção de Patrimônio e Pedro Augusto
de Holanda Falcão, Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Desembargador Presidente

Maceió, 04 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 05/10/2018, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0446034 e o código CRC 1E624251.

0007945-07.2018.6.02.8000 0446034v3
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 417/2018 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 200, de 06/10/2018, à fl. 03.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 06/10/2018, às 07:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0446632 e o código CRC 4B31F232.

0007945-07.2018.6.02.8000 0446632v2

Certidão GDG 0446632         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 26



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2018.
Publicada a Portaria Presidência nº 417/2018 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0446632, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/10/2018, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0446633 e o código CRC 65DA10C3.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2018.
À SEPAT, para ciência da designação de que trata a

Portaria Presidência 417 (0446034).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2018, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0446845 e o código CRC 12327D94.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2018.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

ciência da Portaria nº 417/2018.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/10/2018, às 17:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0446910 e o código CRC E794CA05.
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Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização
 

Registro de Preço para aquisição aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75 da Corregedoria Nacional de Justiça.

 
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

 Característica do Anexo I do Provimento nº 75/2018 da
Corregedoria Nacional de Justiça.

 
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

São diversos equipamentos compatíveis com as  característica do
Anexo I do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Todas as decorrentes do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de
Justiça.

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Não se aplica por se tratar de determinação do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria
Nacional de Justiça.

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica.

7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, considerando-se cumulativamente o exposto no

Item 5 do presente documento.
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8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica.

9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Orçamento de Material Permanente de TI, exercício 2018 e 2019,
sem previsão dado que o Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de
Justiça é extremamente recente.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

Atender determinação do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria
Nacional de Justiça.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75 da Corregedoria Nacional de Justiça.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Não há alinhamento explicíto. Todavia, busca-se atender
determinação do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Atender determinação do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
É pretendida a aquisição, via registro de preços, de forma a

atender determinação do Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de
Justiça.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não se vislumbram necessidades desta ordem a priori.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Orçamento de Material Permanente de TI, exercício 2018 e 2019,
sem previsão dado que o Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de
Justiça é extremamente recente.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
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aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.
Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

É sugeriga a adjudicação por item, por se tratsar de produto
único.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

Vislumbra-se como indicação 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Na forma da Portaria TRE/AL 417/2018, doc. 0446034:

Integrante Técnico: Coordenador de Infraestrutura de TI

Integrantes Administrativos:

Carlos Antônio Vieira Costa, Chefe da Seção de Patrimônio e Pedro Augusto de Holanda
Falcão, Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral

 

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração;

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da
Informação.

21. Análise de Riscos:

 

Não cumprimento do determinado pelo Provimento nº 75/2018 da Corregedoria
Nacional de Justiça.

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

Fornecedor 02:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
Contato: André Brasileiro
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Fornecedor 03:
Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023

Fornecedor 04:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com

Fornecedor 05:
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br

Fornecedor 06:
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Fornecedor 07:
Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Email: max@plugnetshop.com.br

Fornecedor 08:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 09:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Email: maxwell@usetech.net

Fornecedor 10:
Nome: Inovva
Sítio: http://www.grupoinovva.com.br
Telefone: (61) 3032-6602
Email: olivan@grupoinovva.com.br

Fornecedor 11:
Nome: Altasnet
Sítio: http://www.grupoinovva.com.br
Telefone: (31) 3449-4516
Email: arnaldo.paula@altasnet.com.br
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Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da Seção de Compras, para registro de
novos potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 07 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/10/2018, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Assessor-Chefe, em 17/10/2018, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0447033 e o código CRC 8B9EC0B8.

0007945-07.2018.6.02.8000 0447033v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2018.
Ao Assessor-Chefe da Corregedoria e Ao Sr. Chefe

da Seção de Patrimônio,
 
Prezados,
 
Em decorrência da Portaria 412/2018,

doc. 0446034, informo que disponibilizado, via bloco de
assinaturas,  Estudos Preliminares para a contratação em tela
para o exame de Vossas Senhoria, a aguardar posicionamento.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2018, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0449220 e o código CRC EBEBB983.

0007945-07.2018.6.02.8000 0449220v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 2612 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES
Maceió, 16 de outubro de 2018.

 
A Sua Excelência o Senhor
Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
SEPN Quadra 514 Norte, Lote 9, Bloco D
70760-544
BRASÍLIA - DF
 
 
Assunto: Provimento nº 75/2018. Corregedoria Nacional de
Justiça. Cumprimento. TRE-AL. Não incidência. Provimento
0004302-72-2018.2.00.0000.
 

 
Excentíssimo Ministro Humberto Martins,
 
Honrado em manter o presente contato, e em atenção às

determinações contidas no Provimento de nº 75, de 6 de setembro de
2018, da lavra de Vossa Excelência, noticio que todas as
providências para a implantação dos dispositivos de transmissão de
voz e imagem para promover a videoconferência entre a
Corregedoria Nacional de Justiça, Cartórios Eleitorais e este
Tribunal Regional Eleitoral estão sendo adotadas no âmbito deste
órgão,

No tocante ao Pedido de Providências  de nº 0004302-72-
2018.2.00.0000, esclareço que a Justiça Eleitoral não possiu quadro
próprio de magistrados, vez que os juízes eleitorais são oriundos do
Justiça Comum Estadual. 

Restrito aos temas acima, reitero, por oportuno, os votos
de elevada estima e distinta consideração e apreço.

 
 

Ofício 2612 (0450081)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 37



Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 18/10/2018, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0450081 e o código CRC 2C795D51.

0007945-07.2018.6.02.8000 0450081v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2018.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura da STI,
 
em atenção ao Despacho COINF 0449220, registro

total concordância com o teor do Estudo Preliminar
elaborado, que trata da implantação de sistema de vídeo
conferência entre o CNJ, cartórios eleitoraias de Alagoas e
este Tribunal Regional, conforme consta do evento SEI
0447033. Desse modo, ressalto não haver qualquer
observação a ser feita por este integrante da Comissão
designada pela Portaria Presidência nº 417, no estudo
realizado.

Sendo assim, encaminho os presentes autos a essa
Coordenadoria para adoção das providências que entender
pertinentes.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Assessor-Chefe, em 18/10/2018, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0451661 e o código CRC 4EDB122E.

0007945-07.2018.6.02.8000 0451661v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2018.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
 
Trata-se de sugerir a Vossa Senhoria, sem prejuízo

de continuidade das ações de instrução do presente
procedimento que visa o Registro de Preços e decorrente
aquisição de solução viabilizadora de vídeo conferência nos
moldes do Provimento nº 75 da Corregedoria Nacional de
Justiça, o que segue:

 
Considerando a exiguidade de prazo, 60 (sessenta)

dias após a publicação do provimento, na forma do art. 1º do
referido regramento, para que todas as unidades
jurisdicionais de primeiro e segundo graus estejam dotadas
dos equipamentos necessários;

Considerando que este Regional, neste momento,
não dispõe dos equipamentos necessários, razão que na forma
do que impõe a Resolução CNJ nº 182/2013, promoveu-se a
oficialização da demanda por meio do Documento de
Oficialização de Demanda - DOD, doc. 0434863;

Considerando que a presente instrução ainda se
encontra em estágio embrionário, a necessitar
minimamente da confecção de Termo de Referência, pesquisa
de mercado, minuta de edital, licitação, homologação,
disponibilidade orçamentária para empenhar, vez que
demanda superveniente e não anteriormente planejada;
decorrente ordem de fornecimento, recebimento dos bens e
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sua configuração e implantação;
Considerando que o mesmo provimento em seu art.

5º registra:
 
"Art. 5º. Em caso de impossibilidade técnica

de cumprimento do presente provimento no prazo
indicado no art. 1º, o respectivo tribunal deverá indicar
à Corregedoria Nacional de Justiça, naquele mesmo
prazo, qual(is) a(s) razão(ões) para a impossibilidade
técnica e apresentar um plano concreto que leve à
superação da dificuldade em 180 dias."

 
Considerando o exposto, sugerir que a alta

administração, ad cautela, avalie a possibilidade de adoção
das seguintes providências:

 

1. Envio de missiva ao CNJ, com base no art. 5º do
Provimento nº  75/2018, a revelar a
impossibilidade de atender ao prazo determinado
pelo art. 1º do mesmo, dada a impossibilidade
técnica decorrente da não disponibilidade dos
equipamentos necessários, estes ainda em
instrução para aquisição;

2. Caso aceita a sugestão do Item 1, aproveitar o
contato para indagar se o CNJ detém Registro de
Preços para os equipamento em questão ou
alternativa se é sabedor de órgão que
eventualmente detenha, tendo a possibilidade de
Adesão à Ata de Registro de Preços como uma das
possibilidades para o plano concreto de superação
da dificuldade dentro do prazo de 180 dias imposto
pelo art. 5º do Provimento;

3. Outrossim, caso não tenha o CNJ Ata de Registro
Preços própria ou não seja sabedor de que a
detenha; indagar se o mesmo promoveu aquisição
recente de forma que possa enviar Termo de
Referência, cotações de preços e ata de eventual
pregão, ainda tendo em mente que estas, também
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podem ser medidas agilizadoras do presente
procedimento, com vistas à superação da
dificuldade em 180 dias;

4. Que o presente procedimento, passe a ter suas
ações, por determinação superior status
prioritário, tão logo, superadas as questões
próprias das Eleições de 2018, vez que são
diversas as etapas ainda por superar como já
exemplificado: confecção de Termo de Referência,
pesquisa de mercado, minuta de edital, licitação,
homologação, disponibilidade orçamentária para
empenhar, vez que demanda superveniente e não
anteriormente planejada; decorrente ordem de
fornecimento, recebimento dos bens e sua
configuração e implantação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/10/2018, às 07:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0451913 e o código CRC 637E03E2.

0007945-07.2018.6.02.8000 0451913v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2018.
Senhor Diretor-Geral,
 
Levando-se em consideração ao necessidade de ser

adquirida uma solução de vídeo conferência nos moldes do
Provimento CNJ nº 75, solicito que sejam analisadas as
proposições do Senhor Coordenador de Infraestrutura.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/10/2018, às 12:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0452626 e o código CRC EA5B04B2.

0007945-07.2018.6.02.8000 0452626v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2018.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
No trato do que determina Provimento CNJ nº

75/2018 em seu art. 2º segue, abaixo, listagem das zonas
eleitorais e seu respectivo e-mail para a produção das demais
informações a serem repassadas ao CNJ, via e-mail
videoconferencia.corregedoria@cnj.jus.br. A saber:

Zona Município sede E-mail

01ª Maceió/AL ze0001@tre-al.jus.br

02ª Maceió/AL ze0002@tre-al.jus.br

03ª Maceió/AL ze0003@tre-al.jus.br

05ª Viçosa/AL ze0005@tre-al.jus.br

06ª Atalaia/AL ze0006@tre-al.jus.br

07ª Coruripe/AL ze0007@tre-al.jus.br

08ª Pilar/AL ze0008@tre-al.jus.br

09ª Murici/AL ze0009@tre-al.jus.br

10ª Palmeira dos Índios/AL ze0010@tre-al.jus.br

11ª Pão de Açúcar/AL ze0011@tre-al.jus.br

12ª Passo de Camagibe/AL ze0012@tre-al.jus.br

13ª Penedo/AL ze0013@tre-al.jus.br

14ª Porto Calvo/AL ze0014@tre-al.jus.br

15ª Rio Largo/AL ze0015@tre-al.jus.br

16ª São José da Lage/AL ze0016@tre-al.jus.br

17ª São Luís do Quitunde/AL ze0017@tre-al.jus.br

18ª São Miguel dos Campos/AL ze0018@tre-al.jus.br

19ª Santana do Ipanema/AL ze0019@tre-al.jus.br
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20ª Traipu/AL ze0020@tre-al.jus.br

21ª União dos Palmares/AL ze0021@tre-al.jus.br

22ª Arapiraca/AL ze0022@tre-al.jus.br

26ª Marechal Deodoro/AL ze0026@tre-al.jus.br

27ª Mata Grande/AL ze0027@tre-al.jus.br

28ª Quebrangulo/AL ze0028@tre-al.jus.br

29ª Batalha/AL ze0029@tre-al.jus.br

31ª Major Isidoro/AL ze0031@tre-al.jus.br

33ª Maceió/AL ze0033@tre-al.jus.br

34ª Teotônio Vilela/AL ze0034@tre-al.jus.br

37ª Porto Real do Colégio/AL ze0037@tre-al.jus.br

39ª Água Branca/AL ze0039@tre-al.jus.br

40ª Delmiro Gouveia/AL ze0040@tre-al.jus.br

44ª Girau do Ponciano/AL ze0044@tre-al.jus.br

45ª Igaci/AL ze0045@tre-al.jus.br

46ª Cacimbinhas/AL ze0046@tre-al.jus.br

47ª Campo Alegre/AL ze0047@tre-al.jus.br

48ª Boca da Mata/AL ze0048@tre-al.jus.br

49ª São Sebastião/AL ze0049@tre-al.jus.br

50ª Maravilha/AL ze0050@tre-al.jus.br

51ª São José da Tapera/AL ze0051@tre-al.jus.br

53ª Joaquim Gomes/AL ze0053@tre-al.jus.br

54ª Maceió/AL ze0054@tre-al.jus.br

55ª Arapiraca/AL ze0055@tre-al.jus.br

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/10/2018, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0453063 e o código CRC 64A13D6D.

0007945-07.2018.6.02.8000 0453063v1

Despacho COINF 0453063         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 46



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 21 / 2018

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de preço para eventual aquisição de solução viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria
Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

02. Quantidade 70, com fornecimento mínimo de 05 por ordem de fornecimento

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:
Solução de Vídeo Conferência;
Compatbilidade mínima com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou 10
Capacidade de vídeo chamada;
Foco automático
Caixa de som integrada
Microfone integrado
 
Garantia de 24 meses;

04. Valor Estimado  

05. Justificativa Prover equipamentos para atender ao determinado pelo Provimento CNJ nº 75/2018
06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da

ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora  A ser determinada pela DG

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de preçopara eventual aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preçopara eventual aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
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Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Provimento CNJ nº 75/2018

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Prover equipamentos para atender ao determinado pelo

Provimento CNJ nº 75/2018
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Cumprir determinação emanada do CNJ

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os  itens  podem ser objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2018 e
não estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, a prior, vez que o Provimento nº
75/2018 é datado de e06 de setembro de 2018, não permitindo, desta forma, o
planejamento orçamentário antecipado e, neste sentido, por se tratar de Registro de
Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no exercício
2018 e/ou 2019.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Provimento CNJ nº 75/2018, o Documento de Oficialização de Demanda (DOD)
encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos
Preliminares constantes do Processo SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido suprir falta de equipamentos necessários ao
atendimento do Provimento CNJ nº 75/2018
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura de rede de dados, situação essa já existente no âmbito do
TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deve ser dotado de câmera com foco automático; microfone

e caixa de som integrados
2. COMPATIBILIDADE

1. Deve ser compatível, no mínimo, com Windows 7, 8.1 e 10;

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
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Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

Especificações do Item 

Solução de Vídeo Conferência

01. Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels);
Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

02. Auto-falante:

Integrado;

03. Microfone:

Integrado;

04. Gerais:

Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
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serem entregues em pleno estado de funcionamento;
6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações

técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários

para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
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sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 02 (dois) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).
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Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
 

Ou novo modelo a ser adotado em decorrência do comando inserto no Proc SEI nº 0005423-
07.2018.6.02.8000, evento 0442132.

Maceió, 23 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/10/2018, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0453459 e o código CRC 5536E7C2.

0007945-07.2018.6.02.8000 0453459v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2018.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Sem prejuízo do que já sugerido e informado por

meio dos Despachos COINF 0451913 e 0453063, segue o
Termo de Referência, doc. 0453459, para apreciação de Vossa
Senhoria, na forma do que determina a Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/10/2018, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0453483 e o código CRC 1D142C9A.

0007945-07.2018.6.02.8000 0453483v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2018.
Ao Senhor Secretário de Administração para as

providências que entender pertinentes, já registrando que
concordo com o teor do termo de referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/10/2018, às 16:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0454662 e o código CRC 87B162DC.

0007945-07.2018.6.02.8000 0454662v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2018.
Em atendimento ao Despacho GPRES 0442132,

devolvo os presentes autos à STI com a sugestão de que seja
utilizado, no Termo de Referência, o modelo de Ordem de
Fornecimento do evento 0452895.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2018, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0457250 e o código CRC 24783C87.

0007945-07.2018.6.02.8000 0457250v1

Despacho SAD 0457250         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 56



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 23 / 2018

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Registro de preço para eventual aquisição de solução viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria
Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

02. Quantidade 70, com fornecimento mínimo de 05 por ordem de fornecimento

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:
Solução de Vídeo Conferência;
Compatbilidade mínima com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou 10
Capacidade de vídeo chamada;
Foco automático
Caixa de som integrada
Microfone integrado
 
Garantia de 24 meses;

04. Valor Estimado  

05. Justificativa Prover equipamentos para atender ao determinado pelo Provimento CNJ nº 75/2018
06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento dos equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da

ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora  A ser determinada pela DG

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de preçopara eventual aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preçopara eventual aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
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Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Provimento CNJ nº 75/2018

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Prover equipamentos para atender ao determinado pelo

Provimento CNJ nº 75/2018
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Cumprir determinação emanada do CNJ

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os  itens  podem ser objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2018 e
não estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, a prior, vez que o Provimento nº
75/2018 é datado de e06 de setembro de 2018, não permitindo, desta forma, o
planejamento orçamentário antecipado e, neste sentido, por se tratar de Registro de
Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no exercício
2018 e/ou 2019.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Provimento CNJ nº 75/2018, o Documento de Oficialização de Demanda (DOD)
encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos
Preliminares constantes do Processo SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendido suprir falta de equipamentos necessários ao
atendimento do Provimento CNJ nº 75/2018
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura de rede de dados, situação essa já existente no âmbito do
TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deve ser dotado de câmera com foco automático; microfone

e caixa de som integrados
2. COMPATIBILIDADE

1. Deve ser compatível, no mínimo, com Windows 7, 8.1 e 10;

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
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Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

Especificações do Item 

Solução de Vídeo Conferência

01. Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels);
Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

02. Auto-falante:

Integrado;

03. Microfone:

Integrado;

04. Gerais:

Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
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serem entregues em pleno estado de funcionamento;
6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações

técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários

para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
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sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 02 (dois) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Memorando nº ____ / 20__ - TRE-AL/_______________________

Maceió, ___ de ___________ de _____________.

Para: SGO-COFIN

Assunto: Autorização de Emissão de Nota de Empenho.

PA _________________________

Adesão à Ata de Registro de Preços ______________

Ordem de Fornecimento nº _____/_________.

 

Senhor Chefe

Encaminhamos estes autos para emissão de Nota de Empenho, em favor
da Empresa ________________. CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, conforme tabela
abaixo, tudo em conformidade com o disposto na Resolução TRE-AL nº 12.738/1996
(0216181).

Certidões: SICAF evennto: ______ / RECEITA ESTADUAL evento: ______ / SIMPLES
NACIONAL (se aderente) evento: __________

Item:
Descrição:
Quant. total
da ATA

Quant.
Recebida

Quant. desta
Ordem

Saldo no
Fornecedor

Valor
Unitário

Valor Total
(R$)

      

 

*  Solicitamos utilizar a reserva de crédito do PE XXX/XXXX
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Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
 

Moodelo a ser adotado em decorrência do comando inserto no Proc SEI nº 0005423-
07.2018.6.02.8000, evento 0442132: modelo de referência indicado: 0452895.

Maceió, 28 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/10/2018, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0457290 e o código CRC E9D865A9.

0007945-07.2018.6.02.8000 0457290v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2018.
Ao Senhor Diretor-Geral, pedindo vênia para

sugerir que o feito, após a aprovação do Termo de Referência
TIC 0457290 seja remetido à SEIC, para necessária instrução
com vistas à aquisição dos itens.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/10/2018, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0458179 e o código CRC 83ADB199.

0007945-07.2018.6.02.8000 0458179v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
Registro que concordo com o novo termo de

referência apresentado (doc. nº 0457290).
Seguem os autos para a necessária instrução.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/11/2018, às 13:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0458982 e o código CRC DC96AF24.

0007945-07.2018.6.02.8000 0458982v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2018.
Seguem os autos à SEIC, para necessária instrução,

com base no TR de evento 0457290.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2018, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0459040 e o código CRC 56BA0DDF.

0007945-07.2018.6.02.8000 0459040v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de novembro de 2018.
Sr. Presidente,
Trata-se de inauguração de feito voltado ao cumprimento

do Provimento nº 75, de 06/09/2018 (0433878), emitido pelo Exmo.
Sr. Ministro Corregedor Nacional de Justiça, acerca de determinação
de instalação, nas Unidades Jurisdicionais de Primeiro e Segundo
Graus e de Tribunais Superiores, de equipamentos necessários à
transmissão de voz e imagens em tempo real, atendendo aos
requisitos técnicos mínimos elencados no Anexo I do referido
normativo.

Efetivada a instrução voltada à aquisição dos
equipamentos necessários ao cumprimento do supramencionado
provimento, inclusive com a confecção do DOD, Documento de
Oficialização de Demanda (0434863), a cargo do Sr. Coordenador de
Infraestrutura, com a formação da Equipe de Planejamento, nos
termos da Portaria nº 417/2018 (0446034), da Presidência, e a
realização dos Estudos Preliminares para a Análise da Viabilidade da
Contratação (0447033), retornaram os autos a esta Diretoria, para
encaminhamento a essa Presidência.

Registro, por oportuno, que foi elaborado pelo Sr.
Coordenador de Infraestrutura o Termo de Referência anexado sob o
protocolo digital 0457290.

Ainda no curso da instrução, após a tomada das
providências ora enumeradas, o Sr. Coordenador de Infraestrutura
emitiu o Despacho 0451913, no qual esclarece que, considerando a
exiguidade do prazo estabelecido pelo Provimento nº 75, (60
(sessenta) dias após a publicação), tendo em vista que este Regional,
no momento, não dispõe dos equipamentos necessários e que a
instrução da aquisição ainda se encontra em estágio inicial, seria
recomendável a adoção da medida inserta no artigo 5º do referido
normativo, transcrito a seguir:

 
"Art. 5º. Em caso de impossibilidade técnica
de cumprimento do presente provimento no
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prazo indicado no art. 1º, o respectivo tribunal
deverá indicar à Corregedoria Nacional de
Justiça, naquele mesmo prazo, qual(is) a(s)
razão(ões) para a impossibilidade técnica e
apresentar um plano concreto que leve à
superação da dificuldade em 180 dias."
 

Ante a situação ora relatada, o Sr. Secretário de
Tecnologia da Informação, através do Despacho 0452626, submeteu
a análise desta Diretoria-Geral as propostas encaminhadas pelo
Titular da COINF, também constantes do Despacho 0451913, no
sentido de que seja enviado expediente à Corregadoria do CNJ, com
os esclarecimentos acerca da impossibilidade de atendimento ao
prazo fixado pelo Art. 1º do Provimento 75, em razão da
indisponibilidade de equipamentos necessários, cuja aquisição ainda
se encontra em fase de instrução.

Em caso de remessa da referida comunicação, há a
sugestão de que, na mesma oportunidade seja indagado ao CNJ se no
âmbito daquele Conselho, há a tramitação de procedimento de
Registro de Preços tendente à aquisição dos equipamentos
necessários à transmissão de voz e imagens em tempo real,
atendendo aos requisitos técnicos mínimos elencados no Anexo I do
referido normativo; ou se há a informação de que algum outro Òrgão
do Judiciário detenha procedimento de Registro de Preços, com
vistas à aferição de possibilidade de adesão à respectiva Ata, de
maneira a ser atendido o prazo estabelecido
pelo multicitado Provimento 75.

Sempre com a finalidade de implementar a providência
determinada pela Corregedoria do CNJ de forma mais rápida e
eficiente possível, a COINF também propõe que se pesquise junto
aquele Conselho se suas unidades competentes promoveram
recentemente aquisição de equipamentos para transmissão de
imagem e voz em tempo real, de maneira a ceder a este Regional a
documentação produzida na instrução de tal procedimento, com
vistas à agilização de procedimento de aquisição dos equipamentos,
no âmbito deste Tribunal. 

Por fim, propõe-se que nos presentes autos, seja
conferida prioridade à instrução da aquisição em tela, especialmente
se considerarmos que boa parte das ações voltadas à organização e
efetivação do pleito 2018, no momento presente, já foram superadas. 

Com essas informações, concluo estes autos eletrônicos a
essa Presidência sugerindo, com as vênias de estilo, que seja
avaliada a remessa de expediente ao Conselho Nacional de Justiça
nos moldes em que delineados pelo Sr. Coordenador de
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Infraestrutura, em face do exíguo prazo estabelecido para a
implementação da instalação, nas Unidades Jurisdicionais de
Primeiro e Segundo Graus e de Tribunais Superiores, de
equipamentos necessários à transmissão de voz e imagens em tempo
real, conforme determina o art. 1º do Provimento 75, o que torna
recomendável a adoção da providência determinada no art. 5º do
mesmo normativo.

Quanto à aquisição dos equipamentos necessários à
implantação da medida determinada pelo Exmo. Corregedor Nacional
de Justiça, esta Diretoria propõe que seja determinado às unidades
competentes que empreguem caráter prioritário à instrução do
presente feito, com vistas à rápida finalização dos procedimentos
voltados à contratação correspondente.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/11/2018, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0459174 e o código CRC 15ECBF9E.

0007945-07.2018.6.02.8000 0459174v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2018.
 
 
Acolho a proposição do Senhor Diretor-Geral,

inserto no evento 0459174.
Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Corregedor

Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins,
apresentando as sugestões propostas pelo Titular da COINF,
constante do Despacho 0451913.

Por fim, determino que as unidades
competentes empreguem caráter prioritário à instrução do
presente feito, com vistas à rápida finalização dos
procedimentos voltados à contratação correspondente. 

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 13/11/2018, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0462363 e o código CRC 040FD44E.

0007945-07.2018.6.02.8000 0462363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 2974 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES
Maceió, 13 de novembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça
SEPN Quadra 514 Norte, Lote 9, Bloco D
70760-544
BRASÍLIA - DF
 
 
Assunto: Impossibilidade. Atendimento. Prazo. Fixado. Art. 1º.
Provimento 75.

 
Excelentíssimo Ministro Humberto Martins,
 
Honrado em manter o presente contato, e em atenção às

determinações contidas no Provimento de nº 75, de 6 de setembro de
2018, da lavra de Vossa Excelência, noticio que este Regional
necessitou promover a oficialização da demanda por meio do
Documento de Oficialização de Demanda - DOD, conforme imposição
da Resolução CNJ nº 182/2013, estando a instrução desse feito ainda
em estágio embrionário, a necessitar minimamente da confecção de
Termo de Referência, pesquisa de mercado, minuta de edital,
licitação, homologação, disponibilidade orçamentária para empenhar,
vez que demanda superveniente e não anteriormente planejada;
decorrente ordem de fornecimento, recebimento dos bens e sua
configuração e implantação.

Em razão dessa situação fática, e nos termos do art. 5º
do Provimento nº 75/2018, é que venho à presença de Vossa
Excelência, primeiramente solicitar a dilação do prazo determinado,
e, em seguida, indagar se o CNJ detém procedimento de Registro de
Preços tendente à aquisição dos equipamentos necessários à
transmissão de voz e imagens em tempo real, ou, alternativamente,
se é sabedor de outro órgão do judiciário que eventualmente
detenha, para que este Regional possa requerer adesão à tão
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imprescindível Ata de Registro de Preços, a fim de remir o prazo de
180 (cento e oitenta) dias imposto por este dispositivo.

Restrito aos temas acima, reitero, por oportuno, os votos
de elevada estima e distinta consideração e apreço.

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 13/11/2018, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464059 e o código CRC 59519155.

0007945-07.2018.6.02.8000 0464059v5
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RECIBO DE ENVIO

Documento: Ofício nº 2974-Impossibilidade. Atendimento. Prazo. Fixado. Art. 1º. Provimento 75. Evento 0464059..pdf

Código de
rastreabilidade: 60220189247

Remetente: Presidência

Ana Leonor Monteiro Balbino

Data de Envio: 13/11/2018 17:42:52

Assunto: Ofício nº 2974/2018-TRE-AL/PRE/GPRES Assunto:Impossibilidade. Atendimento. Prazo. Fixado. Art. 1º.
Provimento 75.

Destinatários Data Leitura Lido Por

Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) 14/11/2018 09:52:37 Ailson Marreira Silva
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2018.
 
Consubstanciada na Ordem de Serviço nº 05 de 2005

(D.O. de 03/08/05, pág.53), encaminho os presentes autos à STI, para
continuidade do feito, enquanto se aguardar a resposta do Ofício nº
2974/2018 - TRE-AL/PRE/GPRES (0464059), dirigido a Sua
Excelência o Ministro Humberto Martins, Corrgedor Nacional de
Justiça. 

 
Ivana B. Fontes Teles Peixoto

Oficiala de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por IVANA BARROS FONTES TELES PEIXOTO,
Oficial de Gabinete, em 19/11/2018, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0465076 e o código CRC 0706108C.

0007945-07.2018.6.02.8000 0465076v1
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E-mail - 0466051

Data de Envio: 
  19/11/2018 19:01:08

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    arnaldo.paula@altasnet.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@lt-rh.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
    negocios@chipcia.com.br
    infor@xtech.com.br
    alexsandra@zerohum.com.br
    gushitecnologia@hotimal.com
    sercon@tricor.com.br
    tooplicita@hotmail.com
    rwx@ig.com.br
    northware@norhware.com.br
    contato@enfasecomercial.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    bruno.leandro@frontiers.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br

Assunto: 
  Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA 

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor,

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de Solução de Vídeo Conferência,
conforme descrição abaixo, com a maior brevidade possível. Caso não comercialize os equipamentos
requeridos ou não tenha interesse, pedimos comunicar-nos.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.

E-mail SEIC 0466051         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 75



Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0457290.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2018.
À COINF para acompanhamento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/11/2018, às 14:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0466514 e o código CRC 03B1736C.

0007945-07.2018.6.02.8000 0466514v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Solução de video conferência R$349,87

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$314,47

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS

Objeto: O presente Pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de
equipamentos de estúdio para a Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-grandense
e demais participantes, com validade de 01 (um) ano, a contar da data da
homologação, conforme especificações constantes no Termo de Referência
Anexo I..

Descrição: CÂMERA WEB - Webcam profissional 1080p; Videochamada em Skype Full
HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x
720 pixels); Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels); Compactação
de vídeo H.264; Microfones duais estéreos, um em cada lado da lente, com
redução de ruído automática; Correção automática de pouca luz; USB 2.0 de
alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0); Clipe universal pronto para
tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; Foco automático a
partir de 10cm; Clipe de montagem estável; Fotos de 15 megapixels; Cabo de
1,80 metro.

CatMat: 150281 - CÂMERA WEB , CÂMERA WEB NOME

Data: 18/06/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:412017 / UASG:158126

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/07/2018 10:07

Homologação: 29/08/2018 13:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 52

Unidade: unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.911.267/0001-70
* VENCEDOR *

PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME R$292,65

Marca: Logitech                                            
Fabricante:  Logitech                                            
Modelo :  Logitech C920 

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$299,99

Pesquisa concluída no dia 20/11/2018 18:55:02  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: Solução de Video Conferência. PA 0007945-07.2018

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

1) Solução de video conferência 11 70 Unidades 349,87 R$24.490,90

Valor Global: R$24.490,90

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

70 Unidades Compatibilidade mínima com os Sistema Windows 7, 8.1 ou 10; capacidade de video chamada; foco automático; caixa de som
integrada; microfone integrado; vídeochamada Full HD de 1080 p (até 1920 x 1080 pixels); videochamada HD de 720p (até 1280
x 7209 pixels); campo de visão mínimo de 75º; com zoom

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

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  C920 

07.940.946/0001-87 COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - M R$350,78

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  WEBCAM 

Preço (ComprasNet) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$339,43

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Aquisição de Material Consumo Informática para o IFSC.

Descrição: CÂMERA WEB - Câmera Web - Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x
1080 pixels); - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels); -
Compactação de vídeo H.264 - Microfones duais estéreos com redução de ruído
automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 ou 3.0; - Garantia 12
meses

CatMat: 150281 - CÂMERA WEB , CÂMERA WEB NOME

Data: 08/08/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:632018 / UASG:158516

Lote/Item: 1/49

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/08/2018 08:48

Homologação: 06/09/2018 16:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.724.019/0001-58
* VENCEDOR *

QUALITY ATACADO LTDA - ME R$339,43

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  LOGITECH 

Preço (ComprasNet) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$327,10

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Viçosa

Objeto: Aquisição de calibrador de pneus, servidor tipo rack, monitor de vídeo,
impressora multifuncional laser, relógio de ponto, câmeras de vídeo, mesa de
som e outros itens similares para UFV Campus Rio Paranaíba.

Descrição: CÂMARA DE VÍDEO - CÂMARA DE VÍDEO, NOME CÂMARA DE VÍDEO Tipo
webcam, com as seguintes especificações: - Videochamada Full HD de 1080p
(até 1920 x 1080 pixels) com a versão mais recente do Skype para Windows -
Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais
há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) - Compactação
de vídeo H.264 - Microfones duplos estéreos incríveis com redução de ruído
automática - Correção automática de pouca luz - Clipe universal pronto para
tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT. Software da câmara
Web da Logitech para Windows: - Controles de panorâmica, inclinação e zoom -
Captura de vídeo e foto - Rastreio de rosto - Detecção de movimentos
Compatível com: Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10 Funciona em modo
de dispositivo de vídeo USB (UVC): Mac OS 10.6 ou posterior (HD 720p em
FaceTime para Mac ou outros clientes suportados de videochamadas;
gravação de vídeo em HD total 1080p com QuickTime Player) Chrome OS
Android v 5.0 ou posterior (com clientes suportados de videochamadas) Porta
USB

Data: 23/10/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:2202018 / UASG:154051

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/10/2018 09:10

Homologação: 31/10/2018 16:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : MG
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.567.265/0001-27
* VENCEDOR *

SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$324,11

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  C920 

14.452.137/0001-91 CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$325,53

Marca: Logitech                                            
Fabricante:  Logitech                                            
Modelo :  C920 

29.284.782/0001-10 TC COMERCIO EIRELI R$331,67

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  C 920 

Preço (ComprasNet) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$391,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio, Vídeo, Som, Instrumentos Musicais e
Lâmpadas para Projetores.

Descrição: CÂMERA WEB - Webcam USB 2.0, qualidade de videochamada Full HD 1080p,
campo de visão 78º ou superior, foco automático, com microfones
omnidirecionais, com clipe universal pronto para tripés que se ajusta a
monitores de laptop, LCD ou CRT.

Data: 26/09/2018 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1042018 / UASG:154047

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/10/2018 16:42

Homologação: 19/10/2018 17:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.345.633/0001-83
* VENCEDOR *

TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME R$384,98

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  C920 

17.108.452/0001-94 JEFFTER DA SILVA SIMOES 06573944593 R$385,00

Marca: LOGITECH                                            
Fabricante:  LOGITECH                                            
Modelo :  c920 

18.533.808/0001-08 ALEX SANTANA DOS SANTOS 96440848534 R$404,00

Marca: Logitech                                            
Fabricante:  Logitech                                            
Modelo :  Logitech C920 

Preço (ComprasNet) 5: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$377,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de projetores e equipamentos de
áudio, vídeo e foto para atender à Secretaria de Inovação, ao Centro de Ciências
Agrárias, ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil, ao Centro Sócio Econômico e
ao Centro de Ciências Físicas e Matemáticas da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)..

Descrição: CÂMARA DE VÍDEO - WEB CAM Videochamada Full HD de 1080p
Compatibilidade com Windows 7, 8 e 10. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
CÂMERA DE VÍDEO

CatMat: 150406 - CÂMARA DE VÍDEO , CÂMARA DE VÍDEO NOME

Data: 29/10/2018 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:3672018 / UASG:153163

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.655.629/0001-68
* VENCEDOR *

S & K INFORMATICA LTDA - ME R$377,00

Marca: GENIUS                                            
Fabricante:  GENIUS                                            
Modelo :  32200213101 
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De: "Eduardo Mazzochi (Teltec Solutions)" <mazzochi@teltecsolutions.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/11/2018 10:08 AM
Assunto: [seic] Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA

Boa tarde
Iremos enviar cotação em breve,

Eduardo Mazzochi
Executivo de Contas

Teltec Solutions
Fone:  48  3031-3453  |  Ramal:  453  |  Cel:  48  99154-6528
 <http://teltecsolutions.com.br/atas/produtos>

    -----Mensagem original-----
    De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada
em: segunda-feira, 19 de novembro de 2018 20:01
    Assunto: Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA

    Prezado Fornecedor,

    Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de Solução
de Vídeo Conferência, conforme descrição abaixo, com a maior brevidade possível. Caso
não comercialize os equipamentos requeridos ou não tenha interesse, pedimos
comunicar-nos.

    SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

    Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10; Caixa de som
integrada; Microfone integrado; Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

    Câmera:

    Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada
HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Campo de visão no mínimo: 75°; Foco automático;
Capacidade de zoom;

    Observações:
    Deve ser acompanhado de cabos de alimentação; Deve ser acompanho de cabo de conexão
USB de no mínimo 1,5m; Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.

    Segue em anexo o Termo de Referência completo.

    Atenciosamente,
    Maria Márcia Leite de Melo
    Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
    (82) 2122.7711/12

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M9BXV...
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E-mail - 0474156

Data de Envio: 
  06/12/2018 16:26:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@lt-rh.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    negocios@chipcia.com.br
    infor@xtech.com.br
    northware@norhware.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br

Assunto: 
  Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018

Mensagem: 
  Prezado Senhores,

Reiteramos solicitação abaixo para que possamos dar continuidade ao procedimento de aquisição dos
equipamentos de video conferência, conforme abaixo:

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de Solução de Vídeo Conferência,
conforme descrição abaixo, com a maior brevidade possível. Caso não comercialize os equipamentos
requeridos ou não tenha interesse, pedimos comunicar-nos.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.

Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
CC: Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 06/12/2018 04:41 PM
Assunto: [seic] Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018

Prezados,

Informo que atualmente, não estamos trabalhando com SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA conforme solicitado. 

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi

endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia

do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient,

you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em qui, 6 de dez de 2018 às 16:26, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhores,

Reiteramos solicitação abaixo para que possamos dar continuidade ao procedimento de aquisição dos equipamentos de video
conferência, conforme abaixo:

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de Solução de Vídeo Conferência, conforme descrição
abaixo, com a maior brevidade possível. Caso não comercialize os equipamentos requeridos ou não tenha interesse, pedimos
comunicar-nos.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.

Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ONSJR...
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E-mail - 0476589

Data de Envio: 
  11/12/2018 17:28:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@lt-rh.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    negocios@chipcia.com.br
    infor@xtech.com.br
    northware@norhware.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br

Assunto: 
  Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018

Mensagem: 
  Prezado Senhores,

Reiteramos solicitação abaixo para que possamos dar continuidade ao procedimento de aquisição dos
equipamentos de video conferência, conforme especificações:

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de Solução de Vídeo Conferência,
conforme descrição abaixo, com a maior brevidade possível. Caso não comercialize os equipamentos
requeridos ou não tenha interesse, pedimos comunicar-nos.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.

Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12
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E-mail - 0476591

Data de Envio: 
  11/12/2018 17:30:01

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    arnaldo.paula@altasnet.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@lt-rh.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
    negocios@chipcia.com.br
    infor@xtech.com.br
    alexsandra@zerohum.com.br
    gushitecnologia@hotimal.com
    sercon@tricor.com.br
    tooplicita@hotmail.com
    rwx@ig.com.br
    northware@norhware.com.br
    contato@enfasecomercial.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br
    bruno.leandro@frontiers.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br

Assunto: 
  Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA 

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor,

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de Solução de Vídeo Conferência,
conforme descrição abaixo, com a maior brevidade possível. Caso não comercialize os equipamentos
requeridos ou não tenha interesse, pedimos comunicar-nos.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.
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Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente.

JOSE CARLOS DE SOUZA.

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12

Anexos:
    E_mail_0466051.html
    Termo_de_Referencia___TIC_0457290.html
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De: "Pamela Radunz (Teltec Solutions)" <pamela@teltecsolutions.com.br>
 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 CC: "Eduardo Mazzochi (Teltec Solutions)" <mazzochi@teltecsolutions.com.br>, José Paulo de
Oliveira Petry (Teltec Solutions) <petry@teltecsolutions.com.br>

 Data: 11/12/2018 04:06 PM
 Assunto: [seic] RES: Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA  0007945-07.2018

  
Prezados, 

  
Segue em anexo proposta comercial conforme especificações.

  
Ficamos à disposição.

  
Obrigada.

  
 Pamela Radunz 

 Analista Comercial de Vendas
  

 Teltec Solutions
 Fone:  48  3031-3450  |  Ramal:  506  |  Cel:  48  99123-6287 

  
 
 
  
-----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
 Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2018 17:27

 Assunto: Solicitação cotação de equipamentos de video conferência. PA 0007945-
07.2018

  
Prezado Senhores,

  
Reiteramos solicitação abaixo para que possamos dar continuidade ao
procedimento de aquisição dos equipamentos de video conferência, conforme
abaixo:

  
Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de
Solução de Vídeo Conferência, conforme descrição abaixo, com a maior brevidade
possível. Caso não comercialize os equipamentos requeridos ou não tenha
interesse, pedimos comunicar-nos.

  
SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

  
Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10; Caixa de som
integrada; Microfone integrado; Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

  
Câmera:

  
Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels);
Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático; Capacidade de zoom;

  
Observações:

 Deve ser acompanhado de cabos de alimentação; Deve ser acompanho de cabo de
conexão USB de no mínimo 1,5m; Deve ser dotado de conectividade plug-and-play,
via USB.
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Segue em anexo o Termo de Referência completo.

  
Atenciosamente,

 Maria Márcia Leite de Melo
 Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br

 (82) 2122.7711/12
  

 
 
 
Anexados:

 
Arquivo: Proposta Comercial
TRE-AL.PDF

Tamanho:
1603k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Proposta Comercial PRO.2018-5865.01 

 

 

 

 
 

11 de dezembro de 2018 
 

 

 

Apresentada por: 

 

Eduardo Mazzochi 

Executivo de contas 

mazzochi@teltecsolutions.com.br  

 

José Petry 

Analista de soluções 

petry@teltecsolutions.com.br  

 

 

 

 

Para 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

A/C. Maria Márcia Leite de Melo 
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Proposta Comercial PRO.2018-5865.01 
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Proposta Comercial PRO.2018-5865.01 

 

 

Itens da proposta: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

Solução de Vídeo Conferência 
 

Compatbilidade mínima com os Sistemas: 

Windows 7, 8.1 ou 10 

 

Capacidade de vídeo chamada 

 

Foco automático 

 

Caixa de som integrada 

 

Microfone integrado 

 

  

 

Garantia de 24 meses 

Marca: Logitech 

70 R$ 8.500,00 R$ 595.000,00 

TOTAL R$ 595.000,00 

 

Condições Gerais 

• Validade da proposta: 60 dias. 

• Prazo de entrega: 60 dias. 

• Impostos e encargos incluídos na proposta. 

• Frete incluso na proposta. 

• Proposta com valores expressos em Reais (R$)  

• Condições de pagamento: 30 dias diretos ou condições especiais sob consulta. 

 

 

Agradecemos mais uma vez o interesse e a confiança na TELTEC, e ficamos a disposição para 

maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Eduardo Mazzochi 
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Proposta Comercial PRO.2018-5865.01 
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De: "Alves, Julia (CW)" <Julia.Alves@polycom.com>
 Para: undisclosed-recipients:;

 Data: 13/12/2018 10:15 AM
 Assunto: Contato Polycom
  

Bom dia, tudo bem?
  

Entramos em contato referente a sua solicitação em nosso site com relação as nossas soluções de
comunicação e colaboração. 
 
Eu gostaria de programar um tempo para conversarmos por telefone no que diz respeito à sua atual
inicia�va de colaboração para que assim possamos te auxiliar de forma asser�va. 
 
Aproveite e visite nosso site para que você conheça melhor as soluções que a Polycom desenvolve com o
obje�vo de promover qualidade na experiência de comunicação e colaboração das empresas com seus
parceiros e clientes. 
 
Qualquer dúvida fique à vontade em nos contatar. 
 
Muito obrigada por sua atenção, tenha um ó�mo dia. 
 
Para instalar a versão Trial do RealPresence Desktop no seu computador clique aqui.
 
Curta nossa página do Facebook e fique por dentro de novidades e conteúdos relacionados as nossas
soluções de comunicação e colaboração. 

  
Atenciosamente,
 
Julia Alves, Central de Relacionamento, Brasil

 Polycom Brasil | Av. das Nações Unidas, 12.901 - Torre Norte - 10° andar - CENU,  São Paulo, Brazil | T: +55
11 3957-1061
www.polycom.com.br
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E-mail - 0477902

Data de Envio: 
  13/12/2018 13:40:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    julia.alves@polycom.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento.

Mensagem: 
  
À EMPRESA POLYCOM.
A/C DE JÚLIA ALVES (11-2322 9601)

Prezada Júlia, 

Conforme contato telefônico, solicito especial atenção de Vossa Senhoria no sentido de apresentar
orçamento para aquisição de 70 (setenta) unidades de Solução de Vídeo Conferência, conforme descrição
abaixo.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.

Segue em anexo o Termo de Referência completo.

ÓRGÃO SOLICITANTE:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, CNPJ 06.015.041/0001-38, situação na AV. ARISTEU DE
ANDRADE, 377, MACEIÓ/AL. CEP: 57.051.090.

Atenciosamente.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA
FONES: 82 2122 7711 E 2122 7712.

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0457290.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 124 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD,
Senhor Secretário,
Veio o procedimento para instrução de registro de preço

para eventual aquisição de 70 (setenta) unidades de solução de
videoconferência, conforme especificado no Termo de Referência
0457290 e despacho SAD 0459040.

Foram consultadas diversas empresas potenciais
fornecedoras do equipamento requerido, a exemplo das empresas
constantes do evento 0466051, com reiteradas solicitações, algumas
por telefone. Recebemos retorno apenas das empresas Plugnet, a
qual informou não estar trabalhando com solução de
videoconferência no momento (0474191) e da Teltec Solutions, a qual
nos enviou a única proposta acostada aos autos (0477125).

Em paralelo, fizemos uma pesquisa na ferramenta Banco
de Preços em novembro de 2018, onde encontramos um valor médio
unitário para a solução na ordem de R$ 349,87 (trezentos e quarenta
e nove reais e oitenta e sete centavos), tomando-se como base preços
de equipamentos que pudessem ser semelhantes aos requeridos, no
entanto, com valores que se mostraram muito abaixo do valor
apresentado pela empresa Teltec para o fornecimento, que foi de R$
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a unidade.

Tendo em vista a determinação de que fosse dada
prioridade à instrução do presente feito, visando à rápida finalização
do procedimento (Despacho GPRES 0462363) e considerando a
divergência de preços acima mencionada, solicitamos o envio dos
autos à unidade técnica, a fim de que fossem analisados tanto a
proposta apresentada pela Teltec quanto os produtos pesquisados no
Banco de Preços, apontando-nos, dentro do possível, para o(s)
produto(s) que eventualmente podem servir de base para a formação
do preço a ser estimado para a aquisição pretendida.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 10/01/2019, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 10/01/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 10/01/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486494 e o código CRC 62B46BCC.

0007945-07.2018.6.02.8000 0486494v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2019.
Reporto-me à Informação 124 (0486494), para

remeter os presentes autos à COINF, no sentido de aferir a
compatibilidade das propostas em razão da divergência de
preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486567 e o código CRC 04BD4E99.

0007945-07.2018.6.02.8000 0486567v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Trata-se de solicitação da SAD, veiculada por meio

 do Despacho GSAD 0486567,  restrito ao que solicitou o Sr.
Secretário de Administração, informo que a proposta da
Empresa Teltec 0477125 apenas reproduziu os termos da
especificação, sem ofertar maiores detalhes do tipo marca e
modelo de equipamentos.

Desta forma, prejudica maior análise técnica e vez
que se trata de reprodução das especificações, por princípio
de boa fé, acredita-se compatível com o exigido.

Noutra vertente, quanto aos itens levantados por
meio da "Cotação Banco de Preços" 0466837, via de regra,
não apresentam elementos de descrição mais detalhados e,
sendo assim, não se encotrou elementos que possibilitassem a
verificação de existência notadamente de Caixa de som
integrada e Microfone integrado, conforme exigido na
especificação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 16/01/2019, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488445 e o código CRC C693E363.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
Não havendo mais nenhuma providência a ser

tomada no âmbito desta unidade, concluo o presente
procedimento.

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO,
Assessor-Chefe, em 16/01/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488790 e o código CRC 638D1AD9.

0007945-07.2018.6.02.8000 0488790v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue pronunciamento do Senhor Coordenador de

Infraestrutura sobre a compatibilidade das propostas (doc. nº
0488445).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/01/2019, às 15:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488795 e o código CRC 355B2DB5.

0007945-07.2018.6.02.8000 0488795v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2019.
À DG
 
Sr. Diretor,
 
Tratam os autos de medidas para implantação de

Kits de vídeo conferência em atenção ao determinado pelo
Provimento da Corregedoria de CNJ nº 75/2018, doc.
0433878.

Neste sentido, como já antecipado por meio do
Despacho COINF 0451913, chamo, mais uma vez, atenção
para o art. 5º do supracitado normativo: 

 
"Art. 5º. Em caso de impossibilidade técnica

de cumprimento do presente provimento no prazo
indicado no art. 1º, o respectivo tribunal deverá indicar
à Corregedoria Nacional de Justiça, naquele mesmo
prazo, qual(is) a(s) razão(ões) para a impossibilidade
técnica e apresentar um plano concreto que leve à
superação da dificuldade em 180 dias."

 
Repiso que a impossibilidade técnica persiste e

reside no fato de que este Regional não dispõe dos
equipamentos necessários, razão que, na forma do que impõe
a Resolução CNJ nº 182/2013, impôs a promoção da instrução
de processo de aquisição neste autos.

Ante ao exposto, ainda considerando o que dispõe o
art. 5º citado e que próximo o fim do prazo fixado, sugere-se a
Vossa Senhoria que se promova a avaliação, por meio das
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unidade envolvidas, do conjunto de medidas a serem
adotadas, como medida viabilisadora da apresentação do
"plano concreto que leve à superação da dificuldade em
180 dias", de forma a se fazer cumprir o prazo determinado
ou subsidiar a Alta Administração em eventual pedido de
dilação de prazo ou de justificativa.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 22/01/2019, às 13:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0490750 e o código CRC 3DDB0022.

0007945-07.2018.6.02.8000 0490750v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2019.
À COMAP,
Sr. Coordenador,
Após análise do teor contido nos presentes autos,

constatei que houve tentativa, junto ao CNJ, através do Ofício
2974 (evento 0464059), de localizar Ata naquele órgão para
ser aderida por esta Corte.

Contudo, tal tentativa não logrou êxito.
Dessa forma, por se tratar de Provimento

formulado pelo Corregedor Nacional de Justiça a todos os
órgãos do Poder Judiciário, encaminho o feito em questão
para que, por meio da SEIC, realize pesquisa junto aos demais
Tribunais da esfera federal acerca da existência de Ata de
Registro de Preços para eventual adesão por este Regional.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/01/2019, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493036 e o código CRC EFA98E44.

0007945-07.2018.6.02.8000 0493036v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

contido no Despacho GSAD 0493036.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/02/2019, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495537 e o código CRC D5552754.

0007945-07.2018.6.02.8000 0495537v1
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E-mail - 0496085

Data de Envio: 
  04/02/2019 15:40:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    pct@pctinformaticacom.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@it-rh.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
    negocios@chipcia.com.br
    infor@xtech.com.br
    alexsandra@zerohum.com.br
    gushitecnologia@hotimal.com
    sercon@tricor.com.br
    toplicita@hotmail.com
    rwx@ig.com.br
    northware@norhware.com.br
    contato@enfasecomercial.com.br
    centerinfo@yahoo.com.br

Assunto: 
  Solicitação cotação equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018. Consulta sobre ARP

Mensagem: 
  URGENTE

Prezado Fornecedor,

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de solução de vídeo conferência,
ao tempo em que consultamos sobre a EXISTÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR do item
requerido, conforme descrito abaixo:

Em caso negativo, pedimos informar-nos com a maior brevidade possível.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compatibilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10;
Caixa de som integrada;
Microfone integrado;
Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
1280 x 720 pixels);
Campo de visão no mínimo: 75°;
Foco automático;
Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação;
Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m;
Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB.
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Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0457290.html
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E-mail - 0496670

Data de Envio: 
  05/02/2019 14:21:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    cpl@trt19.jus.br

Assunto: 
  Aquisição. Vídeo conferência. Determinação. Corregedoria Geral - CNJ.

Mensagem: 
  Prezado (a)s colegas dessa Seção de Compras,

Em face do disposto em determinação da Corregedoria Geral do CNJ (PROVIMENTO N. 75, DE 06 DE
SETEMBRO DE 2018), vista a necessidade de acelerar procedimentos que permitam a inteira satisfação de
tal comando superior, vem esta Unidade de Instruções Contratuais (SEIC/TRE-AL) solicitar informações
relativas à aquisição do querido KIT DE VIDEOCONFERÊNCIA, que haverá de se fazer instalar em estreita
conecção com aquela Corregedoria de Justiça.

Sendo o dito, inicialmente, indagamos se tal referido objeto já fora objeto de aquisição no âmbito desse
Órgão; e, se fora, solicitamos maiores informações acerca de sua Ata de Registro de Preços, tal como
disponibilidade de adesão por parte deste TRE/AL.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
SEIC - TRE/AL
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E-mail - 0496672

Data de Envio: 
  05/02/2019 14:25:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    claudiadsll@ffal.jus.br

Assunto: 
  VÍDEOCONFERÊNCIA. AQUISIÇÃO. DETERMINAÇÃO. CORREGEDORIA GERAL - CNJ.

Mensagem: 
  Prezado (a)s colegas dessa Seção de Compras,

Em face do disposto em determinação da Corregedoria Geral do CNJ (PROVIMENTO N. 75, DE 06 DE
SETEMBRO DE 2018), vista a necessidade de acelerar procedimentos que permitam a inteira satisfação de
tal comando superior, vem esta Unidade de Instruções Contratuais (SEIC/TRE-AL) solicitar informações
relativas à aquisição do querido Kit de Videoconferência, que haverá de se fazer instalar em estreita
conecção com aquela Corregedoria.

Sendo o dito, inicialmente, indagamos se tal referido objeto já fora objeto de aquisição no âmbito desse
Órgão; e, se fora, solicitamos maiores informações acerca de sua Ata de Registro de Preços, tal como
disponibilidade de adesão por parte deste TRE/AL.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
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E-mail - 0496676

Data de Envio: 
  05/02/2019 14:27:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    compras@trt55.JUS.BR

Assunto: 
  KIT VIDEOCONFERÊNCIA. AQUISIÇÃO. DETERMINAÇÃO. CORREGEDORIA GERAL. CNJ.

Mensagem: 
  Prezado (a)s colegas dessa Seção de Compras,

Em face do disposto em determinação da Corregedoria Geral do CNJ (PROVIMENTO N. 75, DE 06 DE
SETEMBRO DE 2018), vista a necessidade de acelerar procedimentos que permitam a inteira satisfação de
tal comando superior, vem esta Unidade de Instruções Contratuais (SEIC/TRE-AL) solicitar informações
relativas à aquisição do querido Kit de Videoconferência, que haverá de se fazer instalar em estreita
conecção com aquela Corregedoria.

Sendo o dito, inicialmente, indagamos se tal referido objeto já fora objeto de aquisição no âmbito desse
Órgão; e, se fora, solicitamos maiores informações acerca de sua Ata de Registro de Preços, tal como
disponibilidade de adesão por parte deste TRE/AL.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
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E-mail - 0496681

Data de Envio: 
  05/02/2019 14:30:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    secol.ba@trf1.jus.br

Assunto: 
   KIT VIDEOCONFERÊNCIA. AQUISIÇÃO. DETERMINAÇÃO. CORREGEDORIA GERAL. CNJ.

Mensagem: 
  Prezado (a)s colegas dessa Seção de Compras,

Em face do disposto em determinação da Corregedoria Geral do CNJ (PROVIMENTO N. 75, DE 06 DE
SETEMBRO DE 2018), vista a necessidade de acelerar procedimentos que permitam a inteira satisfação de
tal comando superior, vem esta Unidade de Instruções Contratuais (SEIC/TRE-AL) solicitar informações
relativas à aquisição do querido Kit de Videoconferência, que haverá de se fazer instalar em estreita
conecção com aquela Corregedoria.

Sendo o dito, inicialmente, indagamos se tal referido objeto já fora objeto de aquisição no âmbito desse
Órgão; e, se fora, solicitamos maiores informações acerca de sua Ata de Registro de Preços, tal como
disponibilidade de adesão por parte deste TRE/AL.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
SEIC - TRE/AL
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E-mail - 0496689

Data de Envio: 
  05/02/2019 14:42:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    rili@trf3.jus.br

Assunto: 
   KIT VIDEOCONFERÊNCIA. AQUISIÇÃO. DETERMINAÇÃO. CORREGEDORIA GERAL. CNJ.

Mensagem: 
  Prezado (a)s colegas dessa Seção de Compras,

Em face do disposto em determinação da Corregedoria Geral do CNJ (PROVIMENTO N. 75, DE 06 DE
SETEMBRO DE 2018), vista a necessidade de acelerar procedimentos que permitam a inteira satisfação de
tal comando superior, vem esta Unidade de Instruções Contratuais (SEIC/TRE-AL) solicitar informações
relativas à aquisição do querido Kit de Videoconferência, que haverá de se fazer instalar em estreita
conecção com aquela Corregedoria.

Sendo o dito, inicialmente, indagamos se tal referido objeto já fora objeto de aquisição no âmbito desse
Órgão; e, se fora, solicitamos maiores informações acerca de sua Ata de Registro de Preços, tal como
disponibilidade de adesão por parte deste TRE/AL.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
SEIC - TRE/AL
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De: Vendas 02 - LFC Governo <vendas02@lfcgoverno.com.br>

Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>

Data: 05/02/2019 02:52 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação cotação equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018. Consulta sobre ARP - 317380 -

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Boa tarde!

Segue abaixo itens disponíveis em atas federais, veja qual melhor lhe atende e me sinalize para darmos con�nuidade no processo de adesão.

Segue link com mais itens, veja se algum lhe atende, me passe o código que verifico.

h$ps://www.lfcgoverno.com.br/atas/tudo/tudo/approach$tecnologia$ltda$teltex$it

Código Produto Valor
Qtd

Registrada
Vencimento

942527

Câmera IP AXIS M3106-L, Câmera Tipo Dome
Para Ambientes Externos, Resolução 4 Mega
Pixels, Lente Varifocal Com Recurso De Zoom E
Foco Remotos, Iluminador IR Para Até 15m,
Tecnologia Axis Zipstream Para Uma Compressão
Até 50% Mais Eficiente, Protocolo De
Compressão H.265, WDR Forensic Capture Com
100dB Para Imagens Com Detalhes Mesmo Em
Condição De Luz De Fundo, Slot Para Cartão SD,
Alimentação PoE, Garan�a De 3 Anos.

R$
2.349,87

84 28/05/2019

942528

Câmera IP AXIS P1435-LE, Câmera Tipo Bullet
Para Ambientes Externos, Resolução Full HDTV
1080p, Lente Varifocal Com Recurso De Zoom E
Foco Remotos, Iluminador IR Adapta�vo Para Até
30m, Tecnologia Axis Zipstream Para Uma
Compressão Até 50% Mais Eficiente, Tecnologia
Axis LighJinder Para Imagens Coloridas Mesmo
Em Condições Adversas De Iluminação, WDR
Forensic Capture Com 120dB Para Imagens Com
Detalhes Mesmo Em Condição De Luz De Fundo,
Slot Para Cartão SD, Alimentação PoE, Garan�a
De 3 Anos.

R$
4.011,42

37 28/05/2019

942530

Câmera IP AXIS P3225-LVe MkII, Câmera Tipo
Dome Para Ambientes Externos, Resolução Full
HDTV 1080p, Lente Varifocal Com Recurso De
Zoom E Foco Remotos, Iluminador IR Adapta�vo
Para Até 30m, Tecnologia Axis Zipstream Para
Uma Compressão Até 50% Mais Eficiente,
Tecnologia Axis LighJinder Para Imagens
Coloridas Mesmo Em Condições Adversas De
Iluminação, WDR Forensic Capture 120dB Para
Imagens Com Detalhes Mesmo Em Condição De
Luz De Fundo, Slot Para Cartão SD, Alimentação
PoE, Garan�a De 3 Anos.

R$
4.699,00

10 28/05/2019

Atenciosamente,

Elisabete De Stefane
54 3419 5162
54 98106 2558
vendas02@lfcgoverno.com.br
www.lfcgoverno.com.br

-----Mensagem original-----
De: vendas02@lfcgoverno.com.br <vendas02@lfcgoverno.com.br>
Enviada em: terça-feira, 5 de fevereiro de 2019 08:44
Para: 'seic@tre-al.jus.br' <seic@tre-al.jus.br>
Assunto: ENC: Solicitação cotação equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018. Consulta sobre ARP - 317380 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Bom dia!

Recebemos sua solicitação, estamos verificando a disponibilidade dos itens e o mais breve possível lhe retorno.

Caso tenham outras demandas, deixe-nos saber!

Permanecemos à disposição, inclusive via whats(54981062558), para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Elisabete De Stefane

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OWXS3...

1 de 2 05/02/2019 15:35
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54 3419 5162
54 98106 2558
vendas02@lfcgoverno.com.br
www.lfcgoverno.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019 16:41
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação cotação equipamentos de video conferência. PA 0007945-07.2018. Consulta sobre ARP

URGENTE

Prezado Fornecedor,

Solicitamos cotação para o Registro de Preços de 70 (setenta) unidades de solução de vídeo conferência, ao tempo em que consultamos sobre a EXISTÊNCIA DE ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR do item requerido, conforme descrito
abaixo:

Em caso nega�vo, pedimos informar-nos com a maior brevidade possível.

SOLUÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA:

Compa�bilidade mínima com os Sistemas Windows 7, 8.1 ou 10; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garan�a de 24 (vinte e quatro) meses.

Câmera:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Campo de visão no mínimo:
75°; Foco automá�co; Capacidade de zoom;

Observações:
Deve ser acompanhado de cabos de alimentação; Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m; Deve ser dotado de conec�vidade
plug-and-play, via USB.

Segue em anexo o Termo de Referência completo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OWXS3...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
À COINF,
Senhor Coordenador,
Em paralelo à pesquisa que está sendo feita nesta

Seção de Instrução de Contratações - SEIC, solicitamos
auxílio desta Unidade Técnica para avaliação e manifestação
acerca dos equipamentos objeto das Atas de Registros de
Preços ofertadas pela LFC Governo (0496750)  em resposta à
nossa consulta, com vistas à eventual adesão para aquisição
da solução viabilizadora de video conferência especificada no
TR - TIC 21 (0453459), nos termos do Provimento nº 75/2018
da Corregedoria Nacional de Justiça.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 05/02/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496756 e o código CRC DC6A9D2E.

0007945-07.2018.6.02.8000 0496756v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
À SEIC
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0496756, cumpre-

me destacar que as câmeras sugeridas por meio do
evento 0496750 são para "Ambientes Externos", a princípio,
não são adequadas para vídeo conferência, conforme estipula
o Provimento CNJ 75/2018.

Como o próprio nome revela, câmeras externas são
câmeras que podem ser instaladas externamente ou em
qualquer lugar, protegido ou desprotegido da chuva, vento,
sol, pois possuem proteção para enfrentar as intempéries,
sendo destinadas principalmente para fins de segurança.

A título colaborativo informamos que são
compatíveis com o Termo de Referência, câmera Marca:
Logitech, modelo: CONFERENCE CAM LOGITECH BCC950
ou equivalente.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/02/2019, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496782 e o código CRC D46BCF4F.

0007945-07.2018.6.02.8000 0496782v1
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Quem procura este item também se interessa por

Pontofrio.com.br  > Informática  > Acessórios e Periféricos  > Webcam

(Cód. Item 9120496) Outros produtos Logitech

Vendido e entregue por Eletrônica Santana

ou até 10x de R$179,90 sem juros

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

Confira todas as formas de pagamento. Clique aqui.

Em até 10x de R$ 23,90
Total à vista: R$ 239,00

Clique e compre
Word, Excel e PowerPoint + 1000GB de HD Virtual
De R$ 239,00

?

Comprar
Comprar

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

2x sem juros R$899,50

3x sem juros R$599,67

4x sem juros R$449,75

5x sem juros R$359,80

6x sem juros R$299,83

7x sem juros R$257,00

8x sem juros R$224,88

9x sem juros R$199,89

10x sem juros R$179,90

12x com juros (1,89% a.m.) R$168,97

Cartão PontofrioPagamento com cartões de credito

Webcam Videoconferência Bcc950 Hd 1080P - Logitech - Webcam no... https://www.pontofrio.com.br/informatica/acessorioseperifericos/web...

1 de 4 05/02/2019 17:03
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Aproveite e Compre Junto

Telefone: 0800 891-4173

Detalhes do produto: Logitech: Webcam Videoconferência Bcc950 Hd 1080P - Logitech

Webcam videoconferência BCC950 HD 1080p - Logitech (2000031)Suas reuniões vão ganhar mais qualidade e agilidade com a Câmera Videoconferência BCC950 da Logitech,
permite que pequenos grupos possam interagir através de vídeo a partir de salas de conferências, escritórios e outros espaços. Ele elimina a confusão de amontoando em torno de um
único PC para ter uma reunião de vídeo. O BCC950 ConferenceCam permite verdadeiro vídeo HD 1080p a 30 fps. Possui UVC H.264 tecnologia a bordo, que garante rápida funcionalidade
plug-and-play em PCs e Macs.O campo de visão Wide 78 ° da câmera cobre todos em chamadas de grupo, sem a necessidade de reposicionar a câmera. Você pode obter imagens
nítidas, mesmo em close-ups, a partir de um autofocus lente de vidro projetado com a ajuda de Carl Zeiss. O BCC950 ConferenceCam funciona com a maioria dos desktops
videoconferência e aplicações de UC. Leve toda a tecnologia disponível para as suas reuniões de trabalho!

Contato Logitech

Multilaser WebCam Night Vision 
16.0Megapixel (Interpolados) WC045

Multilaser WebCam Night Vision
16.0Megapixel (Interpolados)

1x de R$50,19 sem juros

Webcam Logitech C920 1080p com Dual 
Microfone Integrado - Preto

Webcam Logitech C920 1080p
com Dual Microfone Integrado -

4x de R$87,48 sem juros

Webcam Logitech C922 Hd Pro Full Hd 
1080p Com Tripé

Webcam Logitech C922 Hd Pro
Full Hd 1080p Com Tripé

4x de R$89,72 sem juros

Mini Câmera IP Espiã Wifi IP com bateria 

Mini Câmera IP Espiã Wifi IP com
bateria

3x de R$96,67 sem juros

Binóculo Kodak Compacto 8x40 T840 – 
Preto

Binóculo Kodak Compacto 8x40
T840 – Preto

1x de R$99,90 sem juros

Binóculo Vivitar Compacto 5x30 
VIVCS530 - Preto/Cinza

Binóculo Vivitar Compacto 5x30
VIVCS530 - Preto/Cinza

1x de R$53,90 sem juros

Binóculo Vivitar 16X e Lente 32mm 
VIVXS1632 - Cinza

Binóculo Vivitar 16X e Lente
32mm VIVXS1632 - Cinza

1x de R$139,50 sem juros

Binóculo Vivitar 8x e Lente 50mm 
VIVCS850H - Preto

Binóculo Vivitar 8x e Lente 50mm
VIVCS850H - Preto

2x de R$87,62 sem juros

Webcam Videoconferência Bcc950 Hd 1080P - Logitech - Webcam no... https://www.pontofrio.com.br/informatica/acessorioseperifericos/web...
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Informações importantes sobre este produto:

• Preços e condições exclusivos para o site www.pontofrio.com.br e para o Televendas 4002-3050, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.
• Imagens meramente ilustrativas.

Preços e condições exclusivos para o site www.pontofrio.com.br e para o televendas, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.

CNOVA Comércio Eletrônico S.A. / www.pontofrio.com.br /Rua João Pessoa, n° 83 - Piso Mezanino - Sala 02 / São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-010 / CNPJ: 07.170.938/0001-07 / Inscrição Estadual:
636.330.646.110 / Telefone: (11) 4003-8388 / Nossas filiais / Lojas Físicas
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 ( Avalie agora! )

REF: 09819.00001 ENTREGUE POR: ELETRONICA SANTANA

Não sei meu CEP

Audioconferência Headset No-Break Conversor digital Roteadores

Webcam videoconferência BCC950 HD 1080p - Logitech (2000031)

Suas reuniões vão ganhar mais qualidade e agilidade com a Câmera Videoconferência BCC950 da Logitech, permite que pequenos grupos possam
interagir através de vídeo a partir de salas de conferências, escritórios e outros espaços. Ele elimina a confusão de amontoando em torno de um único PC
para ter uma reunião de vídeo. O BCC950 ConferenceCam permite verdadeiro vídeo HD 1080p a 30 fps.

Possui UVC H.264 tecnologia a bordo, que garante rápida funcionalidade plug-and-play em PCs e Macs.O campo de visão Wide 78 ° da câmera cobre
todos em chamadas de grupo, sem a necessidade de reposicionar a câmera. Você pode obter imagens nítidas, mesmo em close-ups, a partir de um
autofocus lente de vidro projetado com a ajuda de Carl Zeiss. O BCC950 ConferenceCam funciona com a maioria dos desktops videoconferência e
aplicações de UC. Leve toda a tecnologia disponível para as suas reuniões de trabalho!

Vídeo (n):

Atendimento
(11) 2823-7066

Digite aqui a sua busca
Bem-vindo
Entrar ou Cadastrar 

0
R$ 0,00

ver parcelas

Câmera Videoconferência BCC950 Logitech - Eletronica Santana https://www.eletronicasantana.com.br/camera-videoconferencia-bcc95...
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Dados Técnicos

- Marca: Logitech

- Tipo: Webcam p/ PC e Notebook,Webcam para videoconferência

- Interface / Comunicação: USB

- Microfone embutido: Sim

- Compatibilidade com Notebook e PC: Sim

- Cor: Preta

- Viva-voz full duplex integrada omni-direcional com intervalo de 2,4m

- Codificação H.264

- Full HD 1080p 30fps

- Zoom, volume, mudo de áudio, atender / desligar

- Ótica Zeiss com 9 pontos de foco automático

- 78 ° campo de visão

- Largura de banda: 220 Hz - 20 kHz

- Nível máximo de saída: 80 dB SPL @ 0,30 metro

- 3,5 milímetros para fone de ouvido analógico

- Compatível com USB 2.0

- Cabo USB

- Adaptador de energia universal

Outras Especificações

Tudo em 01

Video HD 1080p e Áudio Profissional

Perfeita para pequenos Grupos

Otimizado para salas de reunião e Home Offices – Ideal para grupos de até 04 pessoas

Conectada ao seu PC

Com tecnologia UVC H.264, ajuda a garantir rápida funcionalidade plug-and-play em PCs e Macs - sem soRware
para instalar.

Compatível com a maioria das UC e aplicações de videoconferência

Os usuários são livres para usar o programa de videoconferência em seu PC de sua escolha.

Controle Remoto para usar em suas reuniões

Controle de fáceis funções para usar em suas reuniões: Atender / Encerrar ligações, Aumentar / Diminuir
volume, Zoom e mudo

Todos podem te ver

Um campo de visão de 180 °, inclinação de 78 ° e zoom. Realize ajustes para que todos os membros do grupo
sejam visualizados.

Som Claro e Cristalino

Construído com viva-voz full duplex e microfone com cancelamento de ruído, permite que os membros do

Câmera Videoconferência BCC950 Logitech - Eletronica Santana https://www.eletronicasantana.com.br/camera-videoconferencia-bcc95...
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grupo ouçam claramente em uma distância de 2,43m da base. O alto falante pode também ser usado como um
independente durante as chamadas áudio.

ZEISS® Óptico com auto foco

Lentes com máxima precisão e foco automático em pessoas e objetos

Requisitos
Necessários

- Windows 7, XP e Mac OS X 10.6 e superior

Garantia 2 anos

Imagens Imagens meramente ilustrativas.

Código ERP 0981900001

Código Sku 2000031

Referência / Modelo BCC950

Itens Inclusos

- Webcam

- Carregador

- Cabo USB

- Controle Remoto

- Documento do Usuário

Valor Mensal R$ 189,90

Link manual https://www.logitech.com/assets/43139/bcc950-quickstart-guide.pdf

Webcam Videoconferência FullHD 1080p USB BCC950 - Logitech

Altura: 18,00 Centímetros
Largura: 18,00 Centímetros
Profundidade: 13,00 Centímetros
Peso: 1,03 Kilogramas

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

•  2 anos atrás • 

•  2 anos atrás • 

Câmera Videoconferência BCC950 Logitech - Eletronica Santana https://www.eletronicasantana.com.br/camera-videoconferencia-bcc95...
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Quem Somos

Trabalhe Conosco

Fornecedores

Fale Conosco

Como Comprar

Política de Entrega

Política de Troca e

Devolução

Política de Privacidade

Perguntas Frequentes

Código de Defesa do

Consumidor

Minha conta

Meus pedidos

Câmera de Vídeo Conferência Conference Cam
Group 960-001054 Logitech

De R$ 9.379,90

Por R$ 7.219,90
6X de R$ 1.203,31 sem juros

Câmera de Vídeo Conferência PTZ Pro
960-001021 Logitech

Por R$ 7.999,90
6X de R$ 1.333,31 sem juros

Câmera Videoconferência BCC950 Logitech - Eletronica Santana https://www.eletronicasantana.com.br/camera-videoconferencia-bcc95...
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Eletrônica Santana - Rua Voluntários da Pátria, 1495 - Santana - CEP 02011-200 - São Paulo - SP - CNPJ:

60717899/0001-90

Loja aberta de Segunda a Sexta-feira das 08h00 às 18h00 e aos Sábados das 09h00 às 14h00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Sr. Presidente,
Trata-se de feito voltado ao cumprimento do Provimento

nº 75, de 06/09/2018 (0433878), emitido pelo Exmo. Sr. Ministro
Corregedor Nacional de Justiça, acerca de determinação de
instalação, nas Unidades Jurisdicionais de Primeiro e Segundo Graus
e de Tribunais Superiores, de equipamentos necessários à
transmissão de voz e imagens em tempo real, atendendo aos
requisitos técnicos mínimos elencados no Anexo I do referido
normativo.

Os autos foram encaminhados à devida instrução, com
confecção do respectivo Documento de Oficialização de Demanda -
DOD (0438463), nos termos do que determina a Resolução nº
182/2013, assim como foi instituída a Comissão de Planejamento,
pela Portaria 417/2018 (0446034), dessa Presidência, efetivados os
Estudos Preliminares sobre a viabilidade da contratação (0447033), e
produzido o Termo de Referência ( 0457290).

No curso da Tramitação, o Sr. Coordenador de
Infraestrutura e membro da Comissão de Planejamento da
Contratação, pelo Despacho (0451913), considerando a exiguidade
de prazo fixado pelo Provimento 75/2018, considerando que este
Regional não dispõe dos equipamentos necessários, considerando o
estágio inicial da contratação no âmbito deste Regional, tendo em
vista que o mesmo provimento, dispõe, em seu art. 5º, que em caso
de impossibilidade de observância ao prazo indicado no art. 1º, "o
respectivo Tribunal deverá indicar à Corregedoria Nacional
de Justiça, naquele mesmo prazo, qual(is) a(s) razão(ões)
para a impossibilidade técnica e apresentar um plano
concreto que leve à superação da dificuldade em 180
dias.", ponderou que a Alta Administração avaliasse a possibilidade
de adoção das providências a seguir:

"Envio de missiva ao CNJ, com base no art. 5º
do Provimento nº  75/2018, a revelar a
impossibilidade de atender ao prazo

Conclusão GDG 0496862         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 137



determinado pelo art. 1º do mesmo, dada a
impossibilidade técnica decorrente da não
disponibilidade dos equipamentos necessários,
estes ainda em instrução para aquisição;
Caso aceita a sugestão do Item 1, aproveitar o
contato para indagar se o CNJ detém Registro
de Preços para os equipamento em questão ou
alternativa se é sabedor de órgão que
eventualmente detenha, tendo a possibilidade
de Adesão à Ata de Registro de Preços como
uma das possibilidades para o plano concreto
de superação da dificuldade dentro do prazo
de 180 dias imposto pelo art. 5º do
Provimento;
Outrossim, caso não tenha o CNJ Ata de
Registro Preços própria ou não seja sabedor de
que a detenha; indagar se o mesmo promoveu
aquisição recente de forma que possa enviar
Termo de Referência, cotações de preços e ata
de eventual pregão, ainda tendo em mente que
essas, também podem ser medidas
agilizadoras do presente procedimento, com
vistas à superação da dificuldade em 180 dias;
Que o presente procedimento, passe a ter suas
ações, por determinação superior status
prioritário, tão logo, superadas as questões
próprias das Eleições de 2018, vez que são
diversas as etapas ainda por superar como já
exemplificado: confecção de Termo de
Referência, pesquisa de mercado, minuta de
edital, licitação, homologação, disponibilidade
orçamentária para empenhar, vez que
demanda superveniente e não anteriormente
planejada; decorrente ordem de fornecimento,
recebimento dos bens e sua configuração e
implantação."

Esta Diretoria-Geral, na forma da
Conclusão 0459174, submeteu à Presidência as propostas do COINF,
ao tempo em que sugeriu a sua implementação.

A Presidência, no Despacho 0462363, acolheu as
sugestões do Sr. Coordenador de Infraestrutura, encaminhadas pela
DG, ao tempo em que dirigiu ofício (0464059), ao Exmo. Sr.
Corregedor Nacional de Justiça, requerendo a dilação do prazo
indicado no art. 1º do Provimento 75/2018,  conforme permite o art.
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5º do citado normativo.
No mesmo expediente, a Presidência também consultou o

CNJ sobre a existência de procedimento de Registro de Preços
tendente à aquisição dos equipamentos necessários à transmissão de
voz e imagens em tempo real, ou, alternativamente, se é sabedor de
outro órgão do judiciário que eventualmente detenha, para que este
Regional possa requerer a respectiva adesão.

Nestes autos, temos o comprovante de leitura do referido
ofício (0464893), contudo, o CNJ não encaminhou respostas às
solicitações que lhe foram dirigidas.

De forma concomitante, as unidades competentes
prosseguiram na instrução do feito, com vistas à realização de
procedimento voltado à aquisição do equipamento necessário (70
(setenta) unidades de solução de videoconferência, conforme
especificado no Termo de Referência 0457290).

Efetivadas as cotações junto a potenciais fornecedores, a
Seção de Instrução de Contratações, mediante a Informação 809
(0496891), esclareceu que a estimativa para o valor unitário do
mencionado equipamento é de R$ 1.852,43 (mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), perfazendo o valor
total de R$ 129.670,10 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta
reais e dez centavos).

Mais adiante, vê-se a manifestação da Coordenadoria
Orçamentária e Financeira (0498172), onde informa que a despesa
relativa a aquisição em tela não está prevista de maneira específica
na LOA 2019, razão pela qual se faz necessária a verificação da
viabilidade da incorporação da demanda à programação
orçamentária do presente exercício.

Prossegue, a unidade técnica da COFIN, com a
informação de que, em consulta a LOA 2019, encontrou-se o valor de
"R$ 497.402,00 destinado a investimento, sendo R$ 213.702,21
referente a aquisição de equipamentos de informática", com a
ressalva de que há uma proposta de redução do valor da LOA 2019,
inclusive de investimento (R$ 54.399,00 de Móveis), conforme conta
no SEI n. 0008557-42.2018.6.02.8000 (evento 0491537)."

Com essas informações, ainda de não haja a previsão
orçamentária para a aquisição do equipamento necessário ao
cumprimento do Provimento 75/2018, esta Diretoria-Geral entende
ser prioritário o atendimento de tal determinação, considerando a
competência da Corregedoria Nacional de Justiça estabelecida no §
5º do Art. 103-B da Constituição Federal, assim como das atribuições
delineadas no inc. IX, do art. 3º do seu Regulamento Geral, aprovado
pela Portaria nº 211, de 10/08/2009 e alterado pela Portaria nº 121,
de 06/09/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça, cabendo,
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de 06/09/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça, cabendo,
portanto, à Alta Administração dos Tribunais, buscar os meios
necessários à efetivação de suas determinações, cujo objetivo é o
aperfeiçoamento  das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de
seus serviços auxiliares. 

Dessa forma, considerando toda a instrução ora levada a
efeito, e em face da necessidade de observância às recomendações,
atos regulamentares, provimentos, instruções, orientações e outros
atos normativos editados pela Corregedoria Nacional de Justiça, no
que concerne às suas competências institucionais e dentro dos
limites do controle administrativo atribuído ao CNJ pela
Constituição, concluo os presentes autos a Vossa Excelência com a
sugestão de que seja dada continuidade ao feito, inclusive com a
autorização de remanejamento orçamentário para a efetivação da
compra (e eventual instalação dos equipamentos), caso essa
providência revele-se necessária.

Registro, finalmente, que seria recomendável a remessa
de comunicação ao Conselho Nacional de Justiça no sentido de
informar a abertura e tramitação de procedimento licitatório com o
objetivo da aquisição do equipamento necessário à implementação
das providências determinadas no multicitado Provimento 75/2018. 

 
 

 

   
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/02/2019, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496862 e o código CRC 9F058724.

0007945-07.2018.6.02.8000 0496862v1
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Telefonia Fixa Equipamento de Videoconferência

Avaliar produto

Vendido e entregue por Eletrônica Santana

de R$ 1.849,90

por R$ 1.799,00

em 6x de R$ 299,83 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

Ok Não sei o CEP

Webcam Videoconferência FullHD 1080p USB BCC950 - Logitech
Código 846301400 | Ver descrição completa | Logitech

★★★★★

Quem viu este produto, viu estes também

Calisto 610M 201856-02
Plantronics -

por

R$ 739,90
6x de R$ 123,32 sem juros

Câmera de Vídeo
Conferência PTZ Pro

por

R$ 7.999,90
6x de R$ 1.333,32 sem juros

Microfone Extensão
CPE80 para Audioconfe...

de R$ 659,90 por

R$ 549,90
6x de R$ 91,65 sem juros

Telefone Sem Fio
Panasonic

de R$ 799,00 por

R$ 499,90 à vista

ou R$ 526,21

12x de R$ 43,85 sem juros

Imagem de Calisto 610M

201856-02 Plantronics -

Imagem de Câmera de

Vídeo Conferência PTZ

Pro 960-...

Imagem de Microfone

Extensão CPE80 para

Audioconfe...

Imagem de Telefone Sem

Fio Panasonic

KX-PRW110LBW ...

★★★★★★★★★ (36)

Webcam Videoconferência FullHD 1080p USB BCC950 - Logitech - ... https://www.magazineluiza.com.br/webcam-videoconferencia-fullhd-...
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certificados
e segurança

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

ar e ventilação
armarinhos
áudio
automotivo
bebês
bebidas e alimentos
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

games
informática
instrumentos musicais
linha industrial
livros
mercado
móveis e decoração
papelaria
pet shop
relógios e relojoaria
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas

departamentos marketplace

venda seus produtos

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
plano controle
televendas
lista de casamento
magazine luiza
empresas
consórcio luiza
cartão luiza
luizaseg
magazine você
clube da lu
quero de casamento
maga mais

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

São Paulo (capital) e grande São Paulo

(11) 3508-9900
segunda a sexta: 8h30 às 22h
sábado e domingo: 9h às 22h
(exceto feriados)

+ outras localidades

versão mobile

compre pelo telefone

acessibilidade

enviar

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o
término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - CEP:13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br/formulariocontato – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

atendimento.site@magazineluiza.com.br

Endereço para correspondência: Rua do Comércio, 1924 - Centro - CEP:14400-660 - Franca/SP

Informações do produto

Webcam Videoconferência FullHD 1080p USB BCC950 - Logitech

Webcam videoconferência BCC950 HD 1080p - Logitech (2000031)

Suas reuniões vão ganhar mais qualidade e agilidade com a Câmera Videoconferência BCC950 da Logitech, permite que pequenos

grupos possam interagir através de vídeo a partir de salas de conferências, escritórios e outros espaços. Ele elimina a confusão de

amontoando em torno de um único PC para ter uma reunião de vídeo. O BCC950 ConferenceCam permite verdadeiro vídeo HD 1080p

a 30 fps.

Possui UVC H.264 tecnologia a bordo, que garante rápida funcionalidade plug-and-play em PCs e Macs.O campo de visão Wide 78 ° da

câmera cobre todos em chamadas de grupo, sem a necessidade de reposicionar a câmera. Você pode obter imagens nítidas, mesmo

em close-ups, a partir de um autofocus lente de vidro projetado com a ajuda de Carl Zeiss. O BCC950 ConferenceCam funciona com a

maioria dos desktops videoconferência e aplicações de UC. Leve toda a tecnologia disponível para as suas reuniões de trabalho!

Produtos mais buscados na semana

Telefone Sem Fio Intelbras
TS 40 ID - Id...

de R$ 129,00 por

R$ 79,90
2x de R$ 39,95 sem juros

Telefone sem Fio Intelbras
TS 40 C + Ram...

de R$ 199,00 por

R$ 129,90
4x de R$ 32,48 sem juros

Telefone Sem Fio Motorola
MOTO700 - Ide...

de R$ 149,90 por

R$ 89,90
2x de R$ 44,95 sem juros

Telefone Sem Fio Intelbras
TS 3113 + 2 R...

de R$ 309,90 por

R$ 189,91 à vista

ou R$ 199,90

6x de R$ 33,32 sem juros

Imagem de Telefone Sem

Fio Intelbras TS 40 ID -

Id...

★★★★★★★★★ (315)

Imagem de Telefone sem

Fio Intelbras TS 40 C +

Ram...

★★★★★★★★★ (55)

Imagem de Telefone Sem

Fio Motorola MOTO700 -

Ide...

★★★★★★★★★ (131)

Imagem de Telefone Sem

Fio Intelbras TS 3113 + 2

R...

★★★★★★★★★ (96)
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Garantia 2 anos

Imagens Imagens meramente ilustrativas.

Itens Inclusos
- Webcam - Carregador - Cabo USB - Controle Remoto -

Documento do Usuário

Link manual
https://www.logitech.com/assets/43139/bcc950-quickstart-

guide.pdf

Outras Especificações

Video HD 1080p e Áudio Profissional Otimizado para salas de

reunião e Home Offices – Ideal para grupos de até 04 pessoas

Com tecnologia UVC H.264, ajuda a garantir rápida

funcionalidade plug-and-play em PCs e Macs - sem software

para instalar. Os usuários são livres para usar o programa de

videoconferência em seu PC de sua escolha. Controle de

fáceis funções para usar em suas reuniões: Atender / Encerrar

ligações, Aumentar / Diminuir volume, Zoom e mudo Um

campo de visão de 180 °, inclinação de 78 ° e zoom. Realize

ajustes para que todos os membros do grupo sejam

visualizados. Construído com viva-voz full duplex e microfone

com cancelamento de ruído, permite que os membros do

grupo ouçam claramente em uma distância de 2,43m da base.

O alto falante pode também ser usado como um independente

durante as chamadas áudio. Lentes com máxima precisão e

foco automático em pessoas e objetos

Referência / Modelo BCC950

Requisitos Necessários - Windows 7, XP e Mac OS X 10.6 e superior

Valor Mensal R$ 189,90

Informações

complementares

Marca Logitech

Escrever uma avaliação

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botão ao lado.

Webcam Videoconferência FullHD 1080p USB BCC950 - Logitech - ... https://www.magazineluiza.com.br/webcam-videoconferencia-fullhd-...
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Cartão de crédito

R$ 1.799,00 à vista

2x R$ 899,50 sem juros

3x R$ 599,67 sem juros

4x R$ 449,75 sem juros

5x R$ 359,80 sem juros

6x R$ 299,83 sem juros

7x R$ 274,66 com juros

8x R$ 242,52 com juros

9x R$ 217,37 com juros

10x R$ 197,15 com juros

11x R$ 180,59 com juros

12x R$ 166,99 com juros

Cartões Luiza

R$ 1.799,00 à vista

2x R$ 899,50 sem juros

3x R$ 599,67 sem juros

4x R$ 449,75 sem juros

5x R$ 359,80 sem juros

6x R$ 299,83 sem juros

7x R$ 257,00 sem juros

8x R$ 224,88 sem juros

9x R$ 199,89 sem juros

10x R$ 179,90 sem juros

11x R$ 163,55 sem juros

12x R$ 149,92 sem juros

Boleto bancário R$ 1.799,00 à vista

Paypal R$ 1.799,00

Formas de pagamento

Magazine você

Você só tem a ganhar criando uma loja no Magazine Você.
Receba até 10% de comissão em dinheiro, diretamente em sua conta bancária, por cada produto vendido.

Veja como é fácil:

Crie sua loja em poucos

minutos

Divulgue para toda a sua rede

de contatos

Venda os produtos e ganhe

comissões

Criar minha loja

Já tem sua loja? Faça login

Webcam Videoconferência FullHD 1080p USB BCC950 - Logitech - ... https://www.magazineluiza.com.br/webcam-videoconferencia-fullhd-...
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80021 .232018 .7122 .4850 .2776167426

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

21ª Região/RN

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2018

Às 10:11 horas do dia 16 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
ATO TRT GP Nº 134/2018 de 26/03/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005,
referente ao Processo nº 6005/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 30 equipamentos
de videoconferência, compatíveis com a solução de nuvem utilizada no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Google Hangout), com prestação de garantia técnica
on-site pelo prazo de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição  Complementar:  CÂMERA  VIDEOCONFERÊNCIA,  com  Capacidade  para  utilização  em  ambientes  de  06  (seis)  pessoas;  Câmera:  Capaz  de  realizar
Videochamada em HD de 720p (1280 x 720); Campo de visão mínimo de 80º com foco automático; Zoom mínimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em SD (digital);
Viva-Voz duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no mínimo 2 m de diâmetro; Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz. LED de câmera para
indicação de equipamento ativo. Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz - 10 kHz; Saída máxima: 60 dB SPL em 0,3 m. Controle Remoto: Alcance mínimo 2 m;
Bateria (incluída). Compatibilidade e Integração: Conectividade plug-and-play via USB; Funcionar com a maioria dos aplicativos de videoconferência ou serviços de
reunião, incluindo Google Hangout. Obs.: A compatibilidade com o Google Hangout é um requisito técnico obrigatório. Requisitos De Sistema: Windows 7 e versões
posteriores. Cabos/Alimentação: Adaptador de força AC com comprimento mínimo de 1m; Cabo de USB de no mínimo 1m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 111.967,0500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 83.500,0000 e com valor negociado a R$ 83.499,9000 .

Histórico

Item: 1 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

01.501.310/0001-52 SIGMAONE DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE TELEINFORMATICA L

Não Não 30 R$ 3.700,0000 R$ 111.000,0000 16/10/2018
08:19:03

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: Conferencecam Connect
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para utilização em ambientes de 06 pessoas; Capaz de realizar Videochamadas HD de 720p (1280x720);
Campo de visão de 80º com foco automático; Zoom de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em SD (digital); LED de câmera para indicação de equipamento ativo;
Viva-Voz  Duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de 2m de diâmetro; Resposta de frequência de 100Hz  - 8Khz; Alto  falantes: Resposta de
frequência: 140 Hz - 10 Khz; Saída máxima: 60 db SPL em 0,3m; Controle remoto: Alcance de 2m; Bateria inclusa; Conectividade Plug and Play via USB; Funciona
com a maioria dos aplicativos de videoconferência ou serviços de reunião, incluindo  Google Hangout; Requisitos do  sistema: Windows 7 e posteriores versões;
Incluso adaptador de força AC com 1m e cabo USB de 1m; Garantia 12 meses; Conforme edital.

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E
CONSTRUÇÕES EIRELI

Sim Sim 30 R$ 3.732,0000 R$ 111.960,0000 07/10/2018
00:48:08

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: ConferenceCam Connect
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, com Capacidade para utilização em ambientes de 06 (seis) pessoas; Câmera: Capaz de
realizar Videochamada em HD de 720p (1280 x 720); Campo de visão mínimo de 80º com foco automático; Zoom mínimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em
SD (digital); Viva-Voz duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no mínimo 2 m de diâmetro; Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz. LED de
câmera para indicação de equipamento  ativo. Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz - 10 kHz; Saída máxima: 60 dB SPL em 0,3 m. Controle Remoto:
Alcance  mínimo  2  m;  Bateria  (incluída).  Compatibilidade  e  Integração:  Conectividade  plug-and-play  via  USB;  Funcionar  com  a  maioria  dos  aplicativos  de
videoconferência ou serviços de reunião, incluindo Google Hangout. Obs.: A compatibilidade com o Google Hangout é um requisito técnico obrigatório. Requisitos De
Sistema: Windows 7 e versões posteriores. Cabos/Alimentação: Adaptador de força AC com comprimento mínimo de 1m; Cabo de USB de no mínimo 1m.

24.465.418/0001-32 ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA Sim Sim 30 R$ 3.800,0000 R$ 114.000,0000 01/10/2018
11:20:54

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: Logitech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Cabo USB: 2m - Adaptador de força com fio: 3m Câmera: - Videochamada Full HD de 1080p (até
1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - H.264 UVC 1.5 com Codificação  de Vídeo
Escalonável (SVC) - Suporte para H.264 SVC 1080p, além de otimizações para melhor desempenho de chamada em vídeo em alta definição simples ou múltiplo -
Campo de visão  de 90 graus com foco  automático  - Zoom digital 4X em Full HD - Tecnologia RightLight™ 2 para uma imagem nítida em várias condições de
iluminação (mesmo com pouca luz) - Panorâmica, inclinação e zoom digitais com controle remoto  ou aplicativo opcional - Inclinação mecânica - Certificação de
lentes ZEISS - LED de câmera para indicação de streaming ativo Viva-voz: - Viva-voz duplex completo e integrado com cancelamento de eco e ruído - Áudio de
banda larga 360 graus com alcance de 3,6 metros - Compatível com Bluetooth e NFC - LEDs para transmissão de viva-voz, silenciador, espera e emparelhamento de
Bluetooth - Controles para início/encerramento de chamada e sem som Microfones (Tx): - Dois microfones omnidirecionais que suportam um alcance de 3,6 m -
Resposta de frequência: 100 Hz - 16 kHz - Sensibilidade: -34 dB +/-3 dB - Distorção: <1% a 1 KHz em 65 dB Controle Remoto: - Controle remoto acoplável para
funções de câmera/viva-voz - Alcance de 3 m Espelhamento de tela sem fios e características de conectividade: - Espelhamento de tela através de conexão Wi-Fi
com dispositivo - Compatibilidade com Android® ou Windows 8.1 para espelhamento de tela - Conector HDMI para saída de TV - A bateria recarregável oferece até 3
horas de videoconferência ou espelhamento de tela; 15 horas de áudio Bluetooth . Tempo de recarregamento completo da bateria (com alimentação CA, dispositivo
inativo): 3 horas - Recarregamento de bateria por alimentação CA ou USB (não alimentado por USB) - Cabo USB desconectável de 1,8 metro para videoconferência
em PCs e Macs - Funciona com a maioria dos aplicativos de UC e videoconferência - Certificações de nível profissional - Ranhura de segurança Kensington Tempo de
conversa/Vida útil da bateria: - Até 15 horas (3 horas para videoconferência e espelhamento de tela) Alcance: - Alcance de 3,7 m - Som de 360 graus Requisitos de
Sistema: - Windows® 7, 8.1 ou 10 - Mac OS X 10.7 ou posterior Dimensões: - Com clipe: Altura x largura x profundidade: 304,2 mm x 75 mm x 75 mm - Controle
remoto: Altura x largura x profundidade: 41 mm X 128 mm X 9 mm Conteúdo da Embalagem: - 01 Dispositivo ConferenceCam Connect - 01 Adaptador de força
com tomada - Plugs regionais - 01 Cabo USB

15.232.217/0001-02 LUCAS VINICIUS JACOME GURGEL Sim Sim 30 R$ 3.800,0000 R$ 114.000,0000 13/10/2018
18:44:19

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=...
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Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: BCC950 HD 1080p
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, com Capacidade para utilização em ambientes de 06 (seis) pessoas; Câmera: Capaz de
realizar Videochamada em HD de 720p (1280 x 720); Campo de visão mínimo de 80º com foco automático; Zoom mínimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em
SD (digital); Viva-Voz duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no mínimo 2 m de diâmetro; Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz. LED de
câmera para indicação de equipamento  ativo. Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz - 10 kHz; Saída máxima: 80 dB SPL em 0,3 m. Controle Remoto:
Alcance  mínimo  2  m;  Bateria  (incluída).  Compatibilidade  e  Integração:  Conectividade  plug-and-play  via  USB;  Funcionar  com  a  maioria  dos  aplicativos  de
videoconferência ou serviços de reunião, incluindo Google Hangout. Cabos/Alimentação: Adaptador de força AC de 1m; Cabo de USB de 1m.

22.725.161/0001-85 VIPENS COM. DE MAQ.
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
LTDA

Sim Sim 30 R$ 5.000,0000 R$ 150.000,0000 13/10/2018
15:33:33

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: ConferenceCam Connect 960-001034
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: capacidade para utilização de até 6 pessoas Câmera: capaz de realizar vídeo chamada em até 720p (1280 x x720)
campo de visão minima de 80° com foco automatico zoom minimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em SD (digital) LED de câmera para indicação de equipamento
ativo  Viva-voz  duplex Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no  minimo 2m de diametro  resposta de frequencia de 100Hz  - 8Khz  Auto  falantes:
Resposta de frequencia: 140 Hz  - 10 Khz  Saida Maxima de 60Db SLP em 0,3m Controle remoto: alcance minimo  de 3m Bateria incluida Compatibilidade de
integração: Conectividade plug-and-play via USB Funcionar com a maioria dos aplicativos de video conferencia ou serviços de reunião incluindo Google Hangout Obs.
compatibilidade com Google Hangout é requisito obrigatorio  Requisitos de sistema: Windows 7 Cabos e alimentação: Adapdador de força AC com comprimento
minimo de 1m Cabo USB comprimento minimo 1m

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA Sim Sim 30 R$ 5.000,0000 R$ 150.000,0000 15/10/2018
14:06:50

Marca: LOGITECH
Fabricante: lo
Modelo / Versão: lo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, com Capacidade para utilização em ambientes de 06 (seis) pessoas; Câmera: Capaz de
realizar Videochamada em HD de 720p (1280 x 720); Campo de visão mínimo de 80º com foco automático; Zoom mínimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em
SD (digital); Viva-Voz duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no mínimo 2 m de diâmetro; Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz. LED de
câmera para indicação de equipamento  ativo. Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz - 10 kHz; Saída máxima: 60 dB SPL em 0,3 m. Controle Remoto:
Alcance  mínimo  2  m;  Bateria  (incluída).  Compatibilidade  e  Integração:  Conectividade  plug-and-play  via  USB;  Funcionar  com  a  maioria  dos  aplicativos  de
videoconferência ou serviços de reunião, incluindo Google Hangout. Obs.: A compatibilidade com o Google Hangout é um requisito técnico obrigatório. Requisitos De
Sistema: Windows 7 e versões posteriores. Cabos/Alimentação: Adaptador de força AC com comprimento mínimo de 1m; Cabo de USB de no mínimo 1m.

27.390.044/0001-21 TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Sim Sim 30 R$ 10.000,0000 R$ 300.000,0000 15/10/2018
17:03:01

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: Logitech ConferenceCam Connect
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, com Capacidade para utilização em ambientes de 06 (seis) pessoas; Câmera: Capaz de
realizar Videochamada em HD de 720p (1280 x 720); Campo de visão mínimo de 80º com foco automático; Zoom mínimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em
SD (digital); Viva-Voz duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no mínimo 2 m de diâmetro; Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz. LED de
câmera para indicação de equipamento  ativo. Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz - 10 kHz; Saída máxima: 60 dB SPL em 0,3 m. Controle Remoto:
Alcance  mínimo  2  m;  Bateria  (incluída).  Compatibilidade  e  Integração:  Conectividade  plug-and-play  via  USB;  Funcionar  com  a  maioria  dos  aplicativos  de
videoconferência ou serviços de reunião, incluindo Google Hangout. Obs.: A compatibilidade com o Google Hangout é um requisito técnico obrigatório. Requisitos De
Sistema: Windows 7 e versões posteriores. Cabos/Alimentação: Adaptador de força AC com comprimento mínimo de 1m; Cabo de USB de no mínimo 1m.

08.144.355/0001-66 VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS
AUDIOVISUAIS LTDA

Sim Sim 30 R$ 20.000,0000 R$ 600.000,0000 16/10/2018
07:19:32

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo / Versão: Connect PN: 960-001072
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, com Capacidade para utilização em ambientes de 06 (seis) pessoas; Câmera: Capaz de
realizar Videochamada em HD de 720p (1280 x 720); Campo de visão mínimo de 80º com foco automático; Zoom mínimo de 1.2 em HD (alta definição) e 4x em
SD (digital); Viva-Voz duplex; Microfone: Microfone omnidirecional com alcance de no mínimo 2 m de diâmetro; Resposta de frequência: 100 Hz - 8 kHz. LED de
câmera para indicação de equipamento  ativo. Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz - 10 kHz; Saída máxima: 60 dB SPL em 0,3 m. Controle Remoto:
Alcance  mínimo  2  m;  Bateria  (incluída).  Compatibilidade  e  Integração:  Conectividade  plug-and-play  via  USB;  Funcionar  com  a  maioria  dos  aplicativos  de
videoconferência ou serviços de reunião, incluindo Google Hangout. Obs.: A compatibilidade com o Google Hangout é um requisito técnico obrigatório. Requisitos De
Sistema: Windows 7 e versões posteriores. Cabos/Alimentação: Adaptador de força AC com comprimento mínimo de 1m; Cabo de USB de no mínimo 1m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 600.000,0000 08.144.355/0001-66 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 300.000,0000 27.390.044/0001-21 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 150.000,0000 20.413.494/0001-43 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 150.000,0000 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 114.000,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 114.000,0000 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 111.960,0000 16.911.267/0001-70 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 111.000,0000 01.501.310/0001-52 16/10/2018 10:11:08:703

R$ 110.999,0000 20.413.494/0001-43 16/10/2018 10:25:49:467

R$ 152.250,0000 08.144.355/0001-66 16/10/2018 10:30:01:843

R$ 110.999,9900 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:31:07:833

R$ 110.998,9000 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:31:53:303

R$ 110.990,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:33:05:700

R$ 110.989,9000 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:33:32:437

R$ 110.962,3900 16.911.267/0001-70 16/10/2018 10:33:57:330

R$ 110.962,2900 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:34:02:360

R$ 110.936,0800 16.911.267/0001-70 16/10/2018 10:34:18:470

R$ 110.935,9800 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:34:25:190

R$ 110.935,8800 27.390.044/0001-21 16/10/2018 10:34:31:877

R$ 110.902,2000 16.911.267/0001-70 16/10/2018 10:34:39:347

R$ 110.935,8000 20.413.494/0001-43 16/10/2018 10:34:44:130

R$ 110.902,1000 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:34:47:333

R$ 105.298,8400 01.501.310/0001-52 16/10/2018 10:34:51:600

R$ 105.000,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:34:55:177

R$ 104.999,9000 27.390.044/0001-21 16/10/2018 10:34:59:427

R$ 104.976,3600 16.911.267/0001-70 16/10/2018 10:35:02:660

R$ 110.900,0000 20.413.494/0001-43 16/10/2018 10:35:05:897

R$ 104.946,3600 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:35:07:333

R$ 99.638,0600 01.501.310/0001-52 16/10/2018 10:35:11:710

R$ 100.000,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:35:19:430

R$ 99.637,9600 27.390.044/0001-21 16/10/2018 10:35:20:367

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=...

2 de 4 05/02/2019 16:54
Ata de Registro de Preços TST 21ª Ref. RN (0496872)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 146



R$ 104.520,0000 16.911.267/0001-70 16/10/2018 10:35:23:333

R$ 99.607,9600 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:35:27:430

R$ 94.595,0000 01.501.310/0001-52 16/10/2018 10:35:32:960

R$ 94.594,9000 27.390.044/0001-21 16/10/2018 10:35:40:413

R$ 104.518,0000 22.725.161/0001-85 16/10/2018 10:35:42:697

R$ 110.800,0000 20.413.494/0001-43 16/10/2018 10:35:45:413

R$ 94.564,8900 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:35:47:477

R$ 91.000,0000 01.501.310/0001-52 16/10/2018 10:35:53:150

R$ 95.000,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:35:53:570

R$ 94.564,7900 27.390.044/0001-21 16/10/2018 10:36:05:383

R$ 90.970,0000 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:36:07:947

R$ 85.000,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:36:30:043

R$ 84.970,0000 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:36:56:403

R$ 84.000,0000 15.232.217/0001-02 16/10/2018 10:37:27:687

R$ 83.970,0000 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:40:38:027

R$ 83.500,0000 24.465.418/0001-32 16/10/2018 10:41:21:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
16/10/2018
10:25:26

Item aberto.

Iminência de Encerramento
16/10/2018
10:31:49

Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2018 10:34:49.

Encerrado
16/10/2018
10:47:46

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

16/10/2018
11:08:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

16/10/2018
11:45:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
24.465.418/0001-32.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/10/2018
13:32:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

17/10/2018
14:25:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
24.465.418/0001-32.

Aceite
17/10/2018
14:34:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32, pelo
melhor lance de R$ 83.500,0000 e com valor negociado a R$ 83.499,9000. Motivo: Ajuste do valor total

Habilitado
18/10/2018
10:12:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 16/10/2018 10:11:25 Bom dia a todos

Pregoeiro 16/10/2018 10:13:36 Iremos dar início ao Pregão Eletrônico 23/2018 e iremos dar alguns esclarecimentos acerca do nosso procedimento
eletrônico

Pregoeiro 16/10/2018 10:14:16 Ao final da disputa dos itens, passaremos a solicitar o envio da proposta e da documentação.

Pregoeiro 16/10/2018 10:15:11 Toda e qualquer documentação deverá ser postada EXCLUSIVAMENTE no COMPRASNET.

Pregoeiro 16/10/2018 10:15:39 Portanto, desde já, providenciem a digitalização dos documentos apontados no item 7 do Edital.

Pregoeiro 16/10/2018 10:16:06 Será concedido um prazo de 120 minutos para o envio da proposta. Não será permitido o envio da documentação por
fax ou e-mail.

Pregoeiro 16/10/2018 10:22:30 Esclarecemos que eventuais pedidos de desistências de propostas estarão sujeitas à aplicação de sanção em
conformidade com decisão do Tribunal de Contas da União.

Pregoeiro 16/10/2018 10:22:46 Lembramos que o retardamento da licitação ou o não cumprimento das propostas ofertadas implicará na aplicação da
penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Pregoeiro 16/10/2018 10:23:54 Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, qualquer licitante convocado que não encaminhar sua proposta e/ou outros
documentos poderão ser penalizados com o impedimento de licitar com a União.

Pregoeiro 16/10/2018 10:24:35 Como disciplina o item 4.3.5 do Edital: 4.3.5 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como acompanhar todos os atos pertinentes ao
Pregão até o momento da homologação do certame.

Pregoeiro 16/10/2018 10:25:00 Feitos esses esclareciemntos, iremos à fasede lances.

Pregoeiro 16/10/2018 10:25:42 Boa disputa a todos!

Pregoeiro 16/10/2018 10:30:55 Em instantes entraremos em tempo aleatório

Sistema 16/10/2018 10:31:49 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:34 de 16/10/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 16/10/2018 10:32:10 Melhorem suas propostas

Pregoeiro 16/10/2018 10:43:59 Estamos em tempo aleatório. A qualquer momento o sistema encerrará esta fase. Apresentem seus melhores preços!

Sistema 16/10/2018 10:47:46 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar
através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 16/10/2018 10:50:06 Iremos á fase de aceitação de proposta

Pregoeiro 16/10/2018 11:03:06 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Solicitamos o envio da proposta adequada ao último lance

24.465.418/0001-32 16/10/2018 11:05:14 Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a) Ja estamos formalizando e em alguns instantes ja iremos anexar.

Pregoeiro 16/10/2018 11:06:54 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Iremos fazer a convocação de anexo para o envio da proposta.

Pregoeiro 16/10/2018 11:08:14 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Caso seja possível, anexar conjuntamente a documentação de habilitação,
visando agilizar o processo de análise, Saliente-se que, caso exista a necessidade de complementar documentos

referente a habilitação, solicitaremos na fase própria.

Sistema 16/10/2018 11:08:24 Senhor fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 16/10/2018 11:12:24 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Iremos aguardar até às 13h30

Pregoeiro 16/10/2018 11:12:39 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Alguma dúvida?

24.465.418/0001-32 16/10/2018 11:14:15 Sem problemas. Muito obrigado
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Pregoeiro 16/10/2018 11:20:21 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Ficaremos no aguardo.

Pregoeiro 16/10/2018 11:21:18 Iremos aguardar a postagem da proposta do licitante melhor classificado. Após a postagem, iremos suspender para
análise técnica.

Sistema 16/10/2018 11:45:38 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 16/10/2018 14:02:48 Acusamos o recebimento da proposta e docs do primeiro colocado. Iremos suspender a licitação para análise pelo setor
demandante. Retornaremos, amanhã, dia 17/10 às 13h

Pregoeiro 16/10/2018 14:02:58 Tenham todos uma boa tarde.

Pregoeiro 17/10/2018 13:19:56 Boa tarde a todos.

Pregoeiro 17/10/2018 13:20:10 Estaremos dando continuidade ao certame.

Pregoeiro 17/10/2018 13:26:24 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Analisada a proposta a mesma atende aos requisitos exigidos nas
especificações técnicasl.

Pregoeiro 17/10/2018 13:29:09 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Foi identificado um erro no prazo de entrega, que foi informado 30 dias
corridos e por extenso "sessenta". O prazo é de 15 dias úteis (item 10.2 do TR, anexo do edital).

Pregoeiro 17/10/2018 13:32:30 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Respaldado no item 6.10, 19.2 e 19.3do edital, solicitamos anexar a proposta
com o prazo de entrega correto.

Sistema 17/10/2018 13:32:44 Senhor fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 17/10/2018 13:36:16 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Também deverá haver um ajuste no valor total de forma que o valor unitário
de R4 2.783,33 x 30 = 83.499,90

Pregoeiro 17/10/2018 13:36:36 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Alguma dúvida?

24.465.418/0001-32 17/10/2018 13:52:27 Boa tarde

Pregoeiro 17/10/2018 13:54:56 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Boa tarde.

24.465.418/0001-32 17/10/2018 13:55:15 Ja estamos fazendo as correções.

24.465.418/0001-32 17/10/2018 13:56:38 vou abaixar o valor para 83.499,90 para dar certo a divisão.

Pregoeiro 17/10/2018 13:56:44 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - Apesar de estarmos na fase de aceitação da proposta, solicitamos para
agilizar os docs referente a capacitação técnica. Nos documentos anexados o que seria o atestado não abre, Gostaria tb

que fosse postado o atestado de capacitação também ok?

Pregoeiro 17/10/2018 13:57:29 Para ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA - não precisa colocar as certidões que estão válidas no SICAF.

24.465.418/0001-32 17/10/2018 14:25:34 Vou enviar em forma de PDF o atestado técnico.

Sistema 17/10/2018 14:25:54 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 17/10/2018 14:32:50 Iremos dar prosseguimento a fase de aceitação de proposta e habilitação

Pregoeiro 17/10/2018 15:12:50 Tendo em vista que a documentação encontra-se sendo analisada pelo setor competente, iremos suspender o certame e
retornaremos amanhã, dia 18/10/2018 ás 10h.

Pregoeiro 17/10/2018 15:13:02 Agradecemos a atenção de todos

Sistema 18/10/2018 10:12:56 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de
´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 18/10/2018 10:13:27 Bom dia a todos.

Pregoeiro 18/10/2018 10:14:30 Foi analisada a documentação do primeiro colocado e a mesma atende as exigências postas no edital.

Pregoeiro 18/10/2018 10:15:20 De antemão agradecemos a participação de todos.

Pregoeiro 18/10/2018 10:16:01 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2018 às 11:00:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 18/10/2018 10:12:56 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de
Prazo

18/10/2018 10:16:01 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2018 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e
foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:10 horas do dia 18 de
outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LIEGE GOMES MACHADO DE MELO
Pregoeiro Oficial

FABIANA FERREIRA DE FARIA
Equipe de Apoio

Voltar
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Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

200119.122018 .92757 .4264 .37070953136

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal

9ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2018 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 12 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
PORTARIA Nº 155/2018/SRPRF-RS, DE 28 DE MAIO DE 20 de 29/05/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto
nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 08660065309201730, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2018. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, no intuito de atender as
necessidades desta Superintendência Regional, das demais unidades regionais da Polícia Rodoviária Federal e órgão participantes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
Descrição Complementar: Balanceador de Cargas
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.092.863,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.039.235,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 2
Descrição: MONITOR VÍDEO
Descrição Complementar: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 975 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 940,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: REI TECH - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 706,7300 e a quantidade de 975 Unidade .

Item: 3
Descrição: TELA PROJEÇÃO
Descrição Complementar: TELA PROJEÇÃO, NOME TELA DE PROJECAO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 77 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 531,2600 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 531,0000 e a quantidade de 77 Unidade .

Item: 4
Descrição: SCANNER
Descrição Complementar: SCANNER, NOME SCANNER
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 238 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.583,0700 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19´ X 24U, ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL EM AÇO COM CHAVE E VISOR, COR PRETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VENTILADORES 110 V, 20 TOMADAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 42 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.647,8000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS
Descrição Complementar: BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, PROFUNDIDADE 70 CM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPORTEPARA EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS VENTILADA, PADRÃO RACK 19´, LARGURA 19 POL, ALTURA 19 POL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 964,9300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: RÉGUA ELÉTRICA
Descrição Complementar: RÉGUA ELÉTRICA, NOME REGUA ELETRICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 89 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 849,9200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 8
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Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19´ X 40U X 570 MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS COM ALERTAS
VENTILAÇÃ O, PORTA FRONTAL EM AÇO COM CHAVE E VISOR EM ACRÍLICO, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT RODAS COM TRAVAS/2 VENTILADORES
19´/1 RÉGUA 8, BANDEJAS OITO 1U DUPLA FIXAÇÃO E UMA DESLIZANTE 19´ X 500M M, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENT O,
ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 117 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 381,9400 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 9
Descrição: ´SERVIDOR DE REDE´
Descrição Complementar: SERVIDOR DE REDE, NOME SERVIDOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 64 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 129.083,2700 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 68.050,0000 e a quantidade de 64 Unidade .

Item: 10
Descrição: ´SERVIDOR DE REDE´
Descrição Complementar: SERVIDOR DE REDE, NOME SERVIDOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 216.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ATHENAS AUTOMACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 130.999,0000 e a quantidade de 18 Unidade .

Item: 11
Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA
Descrição Complementar: IMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO EM PRETO: 1.200 X 1.200 EM CORÊS: 4.800 X 1.200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO
PRETO E BRANCO 22 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 18 PPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, TIPO PAPEL A4/A5/A6/B5/ C6, COMPATIBILIDADE WINDOWS
XP/VISTA/7, CAPACIDADE FOLHA 50, DIMENSÃO MÁXIMA FOLHAS A4, MEMÓRIA MÍNIMA 32 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOH, CONECTIVIDADE PORTA
USB, TIPO PORTÁTIL PARA NOTEBOOK
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 116 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.864,6600 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12
Descrição: ACUMULADOR TENSÃO
Descrição Complementar: ACUMULADOR TENSÃO, NOME SISTEMA NO - BREAK ACIMA 3 KVA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 49 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 14.866,6600 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 13
Descrição: BANCO BATERIA
Descrição Complementar: BANCO BATERIA, TIPO USO NO BREAK, CAPACIDADE 150 AMP/HS, TENSÃO NOMINAL 12 V, TIPO BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO SELADO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 74 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.409,9800 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, pelo melhor lance de R$ 6.100,0000 e com valor negociado a R$ 5.409,9800 e a
quantidade de 74 UNIDADE .

Item: 14
Descrição: EQUIPAMENTO WIRELESS
Descrição Complementar:  EQUIPAMENTO WIRELESS,  TAXA TRANSMISSÃO 10  MBPS,  FREQUÊNCIA 5725 A 5850 MHZ,  APLICAÇÃO CONEXÃO PONTO A PONTO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 UNIDADES TRANSMISSORA E RECEPTORA, TIPO PORTAS FULL-DUPLEX, TIPO RADIO ENLACE DE MICROONDAS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 107 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.458,3700 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: BSB TIC SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 3.457,9800 e a quantidade de 107 UNIDADE .

Item: 15
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 47 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 93.091,6600 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 65.300,0000 e com valor negociado a R$ 59.000,0000 e a quantidade de 47 Unidade .

Item: 16
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 184 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 8.971,9300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.949,9800 e a quantidade de 184 Unidade .
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Item: 17
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 228 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.679,3300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, pelo melhor lance de R$ 4.650,0000 e a quantidade de 228 Unidade .

Item: 18
Descrição: CAIXA ACÚSTICA
Descrição Complementar: CAIXA ACÚSTICA, NOME CAIXA ACUSTICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 212 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 642,4900 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 547,5000 e a quantidade de 212 Unidade .

Item: 19
Descrição: ALICATE AMPERÍMETRO
Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO, NOME ALICATE AMPERIMETRO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 47 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 343,3200 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 20
Descrição: MULTÍMETRO
Descrição Complementar: MULTÍMETRO, NOME MULTIMETRO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 63 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 328,3100 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 328,0000 e a quantidade de 63 Unidade .

Item: 21
Descrição: ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR
Descrição  Complementar:  ASPIRADOR  PÓ  -  MICROCOMPUTADOR,  QUANTIDADE  COLETOR  2  (DESCARTÁVEL/FIXO),  POTÊNCIA  1200  W,  ALCANCE  5  (CORDÃO
ELÉTRICO) M, CONSUMO 1,2 KW/H, LARGURA 271 MM, ALTURA 258 MM, PROFUNDIDADE 356 MM, VOLTAGEM 110 V, GARANTIA 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
5 NÍVEIS DE FILTRAGEM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 167,1700 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 22
Descrição: ROTULADOR
Descrição Complementar: ROTULADOR, NOME ROTULADOR DE FITA ADESIVA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 47 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 206,8000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 206,8000 e a quantidade de 47 Unidade .

Item: 23
Descrição: TEMPORIZADOR
Descrição Complementar: TEMPORIZADOR, NOME TEMPORIZADOR
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 26 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 224,3600 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 24
Descrição: MALETA FERRAMENTAS
Descrição Complementar: MALETA FERRAMENTAS, NOME CAIXA DE FERRAMENTA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 63 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.316,9200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.499,7300 e com valor negociado a R$ 2.316,0000 e a quantidade de 63 Unidade .

Item: 25
Descrição: GAVETA DISCO RÍGIDO
Descrição Complementar: GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5´ E
3,5´, APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.260 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 742,3300 Situação: Cancelado na aceitação

Item: 26
Descrição: GAVETA DISCO RÍGIDO
Descrição Complementar: GAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOCK STATION PARA HD SATA 2.5´ E
3,5´, APLICAÇÃO GERENCIADOR DE HD
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 385 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.191,9600 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 27
Descrição: ´SERVIDOR DE REDE´
Descrição Complementar: SERVIDOR DE REDE, NOME SERVIDOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.890.685,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pelo melhor lance de R$ 1.165.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 28
Descrição: ´SERVIDOR ARQUIVO´
Descrição Complementar: SERVIDOR ARQUIVO, NOME SERVIDOR ARQUIVO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 322.585,6600 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pelo melhor lance de R$ 220.000,0000 e a quantidade de 32 Unidade .

Item: 29
Descrição: TRANSCEIVER
Descrição Complementar: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 387 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.114,1100 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: RAPHAEL SILVA ARAUJO, pelo melhor lance de R$ 161,3600 e a quantidade de 387 Unidade .

Item: 30
Descrição: TRANSCEIVER
Descrição Complementar: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 226 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 388,1400 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ACEPLUS BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 109,6900 e a quantidade de 226 Unidade .

Item: 31
Descrição: MESA TELEFONE
Descrição Complementar: MESA TELEFONE, NOME MESA TELEFONE / FAX
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 378 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 78,9500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 78,9500 e a quantidade de 378 Unidade .

Item: 32
Descrição: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, NOME CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 358 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.036,9700 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.634,9700 e a quantidade de 358 Unidade .

Item: 33 - GRUPO 2
Descrição: DISCO MAGNÉTICO
Descrição Complementar: DISCO MAGNÉTICO, NOME DISCO MAGNETICO RIGIDO - PROCESSAMENTO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 104 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 5.553,4000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 34 - GRUPO 2
Descrição: GAVETA DISCO RÍGIDO
Descrição Complementar: GAVETA DISCO RÍGIDO, NOME GAVETA DISCO RÍGIDO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 6.581,2000 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 35 - GRUPO 2
Descrição: CONTROLADORA DE DISCO PARA COMPUTADOR
Descrição Complementar: CONTROLADORA DE DISCO PARA COMPUTADOR, NOME CONTROLADORA DE DISCO PARA COMPUTADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 267.689,7500 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Histórico

Item: 1 - ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

09.053.350/0001-90 NIVA TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Não Não Nenhuma 4 R$ 1.092.863,0000 R$ 4.371.452,0000 11/12/2018
17:08:27

Marca: F5 Networks
Fabricante: F5 Networks
Modelo / Versão: BIGIP i2800 / Best Bundle
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanceador de Cargas de fabricante, marca e modelo acima descritos, em total conformidade com a última versão
publicada do edital e todos os seus anexos, incluindo atendimento pleno de todas as funcionalidades, prazos para entrega, instalação, serviços e garantia pelo prazo
exigido no certame.

04.892.991/0001-15 TELTEC SOLUTIONS LTDA Não Não Nenhuma 4 R$ 1.508.127,0000 R$ 6.032.508,0000 11/12/2018
19:13:06

Marca: BIG IP
Fabricante: F5 NETWORKS
Modelo / Versão: I2800
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanceador de Carga F5 BIG IP.

05.847.161/0001-39 NOVA COMERCIO DE
TECNOLOGIAS DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 4 R$ 1.600.000,0000 R$ 6.400.000,0000 11/12/2018
18:16:25

Marca: F5
Fabricante: F5
Modelo / Versão: Big-IP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) - Balanceador de Cargas

05.889.039/0001-25 FAST HELP INFORMATICA
LTDA

Não Não Nenhuma 4 R$ 2.000.000,0000 R$ 8.000.000,0000 03/12/2018
10:27:53

Marca: F5
Fabricante: F5 Networks
Modelo / Versão: BIG IP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de Balanceador de Cargas.

30.713.681/0001-04 CARBON IT COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 4 R$ 2.000.000,0000 R$ 8.000.000,0000 10/12/2018
09:52:54

Marca: BIG IP BEST
Fabricante: F5 INC
Modelo / Versão: i2000 series
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de Balanceador de Carga e Firewall de aplicação Web conforme edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.000.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.000.000,0000 05.889.039/0001-25 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.600.000,0000 05.847.161/0001-39 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.508.127,0000 04.892.991/0001-15 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.092.863,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.092.860,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:41:36:180

R$ 1.995.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:43:40:423

R$ 1.900.000,0000 05.889.039/0001-25 12/12/2018 09:45:36:200

R$ 1.990.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:45:54:980

R$ 1.590.345,0000 05.889.039/0001-25 12/12/2018 09:46:15:967

R$ 1.101.000,0000 05.847.161/0001-39 12/12/2018 09:48:01:240

R$ 1.395.000,0000 04.892.991/0001-15 12/12/2018 09:48:01:617

R$ 1.091.700,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:48:18:663

R$ 1.985.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:48:30:133

R$ 1.372.000,0000 04.892.991/0001-15 12/12/2018 09:49:16:107

R$ 1.980.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:49:30:140

R$ 1.347.000,0000 04.892.991/0001-15 12/12/2018 09:49:53:297

R$ 1.975.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:50:08:360

R$ 1.700.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:51:03:973

R$ 1.650.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:51:42:570

R$ 1.090.000,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:51:43:273

R$ 1.600.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:52:03:180

R$ 1.201.037,0000 04.892.991/0001-15 12/12/2018 09:52:07:730

R$ 1.500.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:52:24:137

R$ 1.450.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:52:44:903

R$ 1.045.000,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:52:51:730

R$ 1.122.000,0000 05.889.039/0001-25 12/12/2018 09:53:20:937

R$ 1.400.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:53:24:470

R$ 1.350.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:53:48:453

R$ 1.100.256,0000 05.889.039/0001-25 12/12/2018 09:53:52:940

R$ 1.093.950,0000 05.889.039/0001-25 12/12/2018 09:54:19:787

R$ 1.300.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:54:25:503

R$ 1.250.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:55:08:477

R$ 1.200.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:55:51:073

R$ 1.039.250,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:56:37:327

R$ 1.195.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:57:11:237

R$ 1.190.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:58:04:317

R$ 1.185.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:58:33:757

R$ 1.039.235,0000 09.053.350/0001-90 12/12/2018 09:58:47:760

R$ 1.180.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:59:10:277

R$ 1.175.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 09:59:41:247

R$ 1.170.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 10:00:10:280

R$ 1.165.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 10:00:38:907

R$ 1.160.000,0000 30.713.681/0001-04 12/12/2018 10:01:03:910
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
09:38:12

Item aberto.

Iminência de Encerramento
12/12/2018
09:46:28

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 09:51:28.

Encerrado
12/12/2018
10:01:11

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
13:21:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
09.053.350/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.039.235,0000.

Abertura do prazo de Convocação -
Anexo

14/12/2018
15:55:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
09.053.350/0001-90.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:21:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
09.053.350/0001-90.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF:
09.053.350/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

16.778.654/0001-80 REI TECH - EIRELI Sim Sim PPB 975 R$ 850,0000 R$ 828.750,0000 04/12/2018
23:22:28

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo / Versão: M2470SWD2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor 23,6”, Tipo LED, Widescreen, FULL HD (1920 X 1080), Cor predominante preto, Brilho 250 cd/m2, Voltagem
Bivolt (110 / 220) Conexão VGA e DVI

81.243.735/0001-48 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Não Não PPB 975 R$ 910,0000 R$ 887.250,0000 11/12/2018
19:48:10

Marca: Positivo
Fabricante: Positivo Tecnologia S.A.
Modelo / Versão: Positivo 23MB35PH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de vídeo 23”, resolução 1920 x 1080, conexões VGA e DVI. Validade da proposta 60 dias.

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim Nenhuma 975 R$ 1.000,0000 R$ 975.000,0000 11/12/2018
11:02:48

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo / Versão: V246HQL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: ACER MODELO: V246HQL 2.1.Monitor ultra-fino com painel LCD com tecnologia IPS Full HD;
2.2.Tamanho mínimo nominal da tela de 23"; 2.3. Formato widescreen; 2.4. Cor predominante preta; 2.5. Ângulo de abertura de visão de pelo menos 170º; 2.6.
Tempo de resposta máximo de 14 ms; 2.7. Conexão VGA e DVI ou HDMI; 2.8. Incluir cabo  VGA compatível; 2.9. Incluir cabo  DVI ou HDMI compatível com a
interface adicional fornecida; 2.10. Sem fonte de alimentação externa; 2.11. Incluir cabo de força; 2.12. Resolução máxima de pelo menos 1920 x 1080; 2.13.
Contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 2.14. Brilho mínimo de 250 cd/m²; 2.15. Tensão de alimentação de 100 ~ 240 V automático; 2.16. Pixel pitch máximo
de 0,28 mm; 2.17. Suporte para exibição de pelo menos de 16,2 milhões de cores; 2.18. Possuir características anti-reflexiva e antiestática; 2.19. Garantia de pelo
menos 3 (três) anos; 2.20. Prazo de entrega máximo de 30 (trinta) dias; 2.21. Plug and play;

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO
BRASIL LTDA

Sim Sim Nenhuma 975 R$ 1.000,0000 R$ 975.000,0000 11/12/2018
15:08:27

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: P2317H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1.Monitor ultra-fino com painel LCD com tecnologia IPS Full HD; 2.2.Tamanho mínimo nominal da tela de 23"; 2.3.
Formato widescreen; 2.4. Cor predominante preta; 2.5. Ângulo de abertura de visão de pelo menos 170º; 2.6. Tempo de resposta máximo de 14 ms; 2.7. Conexão
VGA e DVI ou HDMI; 2.8. Incluir cabo VGA compatível; 2.9. Incluir cabo DVI ou HDMI compatível com a interface adicional fornecida; 2.10. Sem fonte de alimentação
externa; 2.11. Incluir cabo de força; 2.12. Resolução máxima de pelo menos 1920 x 1080; 2.13. Contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 2.14. Brilho mínimo
de 250 cd/m²; 2.15. Tensão de alimentação de 100 ~ 240 V automático; 2.16. Pixel pitch máximo de 0,28 mm; 2.17. Suporte para exibição de pelo menos de 16,2
milhões de cores; 2.18. Possuir características anti-reflexiva e antiestática; 2.19. Garantia de pelo menos 3 (três) anos; 2.20. Prazo de entrega máximo de 30
(trinta) dias; 2.21. Plug and play ENERGY STAR E TCO 6.0 GARANTIA 3 ANOS

09.200.360/0001-01 PPL COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB + TP 975 R$ 1.100,0000 R$ 1.072.500,0000 30/11/2018
15:21:40

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo / Versão: M2470
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LCD CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITAL

12.388.512/0001-56 BBR SOLUCOES, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim PPB 975 R$ 1.200,0000 R$ 1.170.000,0000 11/12/2018
16:40:19

Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS
Modelo / Versão: 243V5QHABA (LED 23,6")
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor PHILIPS 243V5QHABA (LED 23,6") - 2.1. Monitor ultra-fino com painel LCD com tecnologia IPS Full HD; 2.2.
Tamanho nominal da tela de 23,6";2.3. Formato widescreen; 2.4. Cor predominante preta; 2.5. Ângulo de abertura de visão de pelo menos 170º; 2.6. Tempo de
resposta máximo de 14 ms; 2.7. Conexão VGA e DVI ou HDMI; 2.8. Inclui cabo VGA compatível; 2.9. Inclui cabo DVI ou HDMI compatível com a interface adicional
fornecida; 2.10. Sem fonte de alimentação externa; 2.11. Inclui cabo de força; 2.12. Resolução máxima de pelo menos 1920 x 1080; 2.13. Contraste dinâmico de
10.000.000:1; 2.14. Brilho de 250 cd/m²; 2.15. Tensão de alimentação de 100 ~ 240 V automático; 2.16. Pixel pitch máximo de 0,28 mm; 2.17. Suporte para
exibição de pelo menos de 16,7 milhões de cores; 2.18. Possui características anti-reflexiva e antiestática; 2.19. Garantia de 3 (três) anos; 2.21. Plug and play; O
prazo  de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo  de entrega dos bens é de 30 dias, contados do
recebimento da Nota de Empenho.

31.625.146/0001-56 AP COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 975 R$ 1.200,0000 R$ 1.170.000,0000 11/12/2018
23:54:04

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versão: 23MP55HQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor 23" LG 23MP55HQ LED Full HD HDMI IPS D-Sub Flicker Safe

68.514.900/0002-71 INFODATAS COMERCIO DE
PRODUTOS
ELETROELETRONICOS E SERV

Sim Sim Nenhuma 975 R$ 1.500,0000 R$ 1.462.500,0000 11/12/2018
18:00:20
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Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versão: LG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR VÍDEO, NOME MONITOR VÍDEO

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim Nenhuma 975 R$ 2.500,0000 R$ 2.437.500,0000 04/12/2018
17:01:07

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versão: 23MP55HQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1.Monitor ultra-fino com painel LCD com tecnologia IPS Full HD; 2.2.Tamanho mínimo nominal da tela de 23"; 2.3.
Formato widescreen; 2.4. Cor predominante preta; 2.5. Ângulo de abertura de visão de pelo menos 170º; 2.6. Tempo de resposta máximo de 14 ms; 2.7. Conexão
VGA e DVI ou HDMI; 2.8. Incluir cabo VGA compatível; 2.9. Incluir cabo DVI ou HDMI compatível com a interface adicional fornecida; 2.10. Sem fonte de alimentação
externa; 2.11. Incluir cabo de força; 2.12. Resolução máxima de pelo menos 1920 x 1080; 2.13. Contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1; 2.14. Brilho mínimo
de 250 cd/m²; 2.15. Tensão de alimentação de 100 ~ 240 V automático; 2.16. Pixel pitch máximo de 0,28 mm; 2.17. Suporte para exibição de pelo menos de 16,2
milhões de cores; 2.18. Possuir características anti-reflexiva e antiestática; 2.19. Garantia de pelo menos 3 (três) anos; 2.20. Prazo de entrega máximo de 30
(trinta) dias; 2.21. Plug and play

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 975 R$ 4.102,0000 R$ 3.999.450,0000 11/12/2018
08:36:59

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: Monitor HP EliteDisplay E233 23 polegadas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED Full HD, 23 ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HP PART NUMBER: 1FH46AA
MODELO:  Monitor  HP  EliteDisplay  E233  23  polegadas  links  de  comprovação:  http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05616317&
doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 4.102,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.500,0000 15.724.019/0001-58 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.500,0000 68.514.900/0002-71 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.200,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.200,0000 31.625.146/0001-56 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.100,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.000,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 910,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 850,0000 16.778.654/0001-80 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 849,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 09:55:32:900

R$ 1.131,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:56:48:390

R$ 848,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 09:59:33:153

R$ 850,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:59:40:950

R$ 847,9500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:01:00:130

R$ 847,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:01:14:893

R$ 847,9000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:01:18:270

R$ 846,9500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:01:20:707

R$ 846,9400 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:01:24:223

R$ 1.130,9900 15.724.019/0001-58 12/12/2018 10:01:26:740

R$ 846,9200 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:01:27:443

R$ 845,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:01:40:380

R$ 846,8700 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:01:40:723

R$ 1.059,9000 68.514.900/0002-71 12/12/2018 10:01:42:473

R$ 844,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:01:44:287

R$ 844,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:01:50:430

R$ 844,9200 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:02:01:053

R$ 844,9100 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:02:04:430

R$ 844,8900 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:02:10:447

R$ 844,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:02:15:853

R$ 843,9500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:02:21:353

R$ 843,9400 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:02:24:557

R$ 999,9000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:02:24:883

R$ 843,9000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:02:28:633

R$ 843,8800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:02:31:947

R$ 843,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:02:40:807

R$ 843,8300 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:02:46:200

R$ 842,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:02:46:433

R$ 843,7000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:02:49:667

R$ 842,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:02:52:293

R$ 842,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:03:05:530

R$ 841,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:03:08:607

R$ 841,9400 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:03:11:747

R$ 841,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:03:12:373

R$ 840,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:03:16:967

R$ 839,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:03:26:263

R$ 838,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:03:30:060

R$ 838,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:03:33:530

R$ 837,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:03:36:530

R$ 835,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:03:47:373

R$ 834,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:03:51:063

R$ 834,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:03:54:953

R$ 814,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:04:00:843

R$ 813,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:04:08:877

R$ 812,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:04:12:110

R$ 812,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:04:15:580
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R$ 809,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:04:21:143

R$ 808,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:04:30:300

R$ 812,9500 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:04:33:487

R$ 807,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:04:34:097

R$ 807,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:04:37:160

R$ 797,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:04:41:457

R$ 796,9900 31.625.146/0001-56 12/12/2018 10:04:54:113

R$ 806,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:04:55:723

R$ 796,9700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:04:57:177

R$ 796,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:05:00:630

R$ 793,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:05:05:257

R$ 792,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:05:17:320

R$ 792,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:05:22:633

R$ 789,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:05:26:227

R$ 788,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:05:37:367

R$ 788,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:05:44:477

R$ 785,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:05:48:510

R$ 784,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:05:57:557

R$ 784,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:06:04:933

R$ 781,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:06:08:603

R$ 780,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:06:18:213

R$ 777,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:06:28:903

R$ 780,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:06:32:107

R$ 776,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:06:38:607

R$ 773,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:06:49:233

R$ 770,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:06:52:327

R$ 769,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:07:01:157

R$ 766,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:07:10:593

R$ 768,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:07:13:327

R$ 765,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:07:21:267

R$ 762,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:07:31:737

R$ 764,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:07:33:640

R$ 761,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:07:43:690

R$ 758,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:07:52:237

R$ 759,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:07:56:113

R$ 757,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:08:03:737

R$ 754,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:08:13:223

R$ 750,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:08:19:927

R$ 749,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:08:23:910

R$ 748,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:08:33:617

R$ 748,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:08:41:943

R$ 747,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:08:44:147

R$ 746,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:08:54:757

R$ 742,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:09:03:680

R$ 745,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:09:04:510

R$ 741,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:09:16:197

R$ 740,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:09:24:667

R$ 739,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:09:30:840

R$ 738,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:09:36:603

R$ 737,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:09:45:247

R$ 735,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:09:52:107

R$ 734,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:09:56:810

R$ 733,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:10:06:340

R$ 732,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:10:13:920

R$ 731,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:10:17:983

R$ 730,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:10:26:763

R$ 729,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:10:34:560

R$ 730,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:10:38:687

R$ 728,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:10:47:813

R$ 727,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:10:56:423

R$ 728,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:11:00:140

R$ 726,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:11:08:000

R$ 725,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:11:19:643

R$ 725,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:11:24:050

R$ 724,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:11:28:033

R$ 723,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:11:42:740

R$ 722,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:11:45:753

R$ 721,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:11:49:160

R$ 720,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:12:05:850

R$ 720,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:12:06:473

R$ 719,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:12:09:333

R$ 718,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:12:26:790

R$ 718,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:12:27:697

R$ 717,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:12:30:553

R$ 716,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:12:47:730

R$ 716,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:12:50:587
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R$ 715,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:12:52:150

R$ 714,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:13:08:027

R$ 713,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:13:12:167

R$ 712,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:13:29:340

R$ 711,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:13:32:433

R$ 714,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:13:46:500

R$ 710,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:13:49:607

R$ 709,9800 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:13:53:000

R$ 709,9300 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:14:11:250

R$ 709,9100 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:14:14:657

R$ 709,8600 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:14:31:580

R$ 710,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:14:34:237

R$ 709,8400 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:14:34:783

R$ 709,7900 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:14:52:300

R$ 709,7700 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:14:55:830

R$ 709,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:15:07:893

R$ 708,9500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:15:12:583

R$ 708,9300 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:15:15:910

R$ 708,8800 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:15:33:570

R$ 708,8600 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:15:36:820

R$ 707,0000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:15:45:803

R$ 706,9500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:15:53:883

R$ 706,9300 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:15:57:197

R$ 706,9000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:16:07:163

R$ 706,8500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:16:14:213

R$ 706,8300 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:16:17:290

R$ 706,7800 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:16:34:540

R$ 706,8000 12.388.512/0001-56 12/12/2018 10:16:37:620

R$ 706,7600 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:16:37:853

R$ 706,7500 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:16:54:903

R$ 706,7300 16.778.654/0001-80 12/12/2018 10:16:58:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
09:54:02

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
09:58:23

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:01:23.

Encerrado
12/12/2018
10:17:12

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
12:49:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: REI TECH - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80, pelo melhor lance de R$
706,7300.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
15:55:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor REI TECH - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/12/2018
16:52:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REI TECH - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REI TECH - EIRELI - CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
15:11:14

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CNPJ/CPF: 81243735000148. Motivo: Intenta contra
classificação da Rei Tech, pois a proposta não atende na íntegra o edital como será comprovado no Recurso, bem como não
apresentou certificado TCO. Atentar p/ item 9.4.1 do Acórdão

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
15:21:00

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CNPJ/CPF: 81243735000148. Motivo: Intenta contra
classificação da Rei Tech, pois a proposta não atende na íntegra o edital como será comprovado no Recurso, bem como monitor
ofertado não atende a tecnologia solicitada IPS. Atentar

Exclusão Intenção de
Recurso

17/12/2018
15:24:34

Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CNPJ/CPF: 81243735000148.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - TELA PROJEÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

17.023.484/0001-97 3A SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 77 R$ 531,0000 R$ 40.887,0000 11/12/2018
13:51:35

Marca: TES
Fabricante: TES
Modelo / Versão: 97"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção retrátil com tripé

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 77 R$ 2.000,0000 R$ 154.000,0000 04/12/2018
17:01:07

Marca: NARDELLI
Fabricante: NARDELLI
Modelo / Versão: NRT-004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.1. Tela de projeção frontal; 3.2.Cor da tela: branca opaca com fundo blackout; 3.3.Recolhimento com sistema retrátil
por mola e com acionamento  manual; 3.4.Com ajuste de parada multiponto; 3.5.Ao  ser recolhida, a tela deve ficar acondicionada em um estojo  de proteção;
3.6.Com  alça  para  transporte;  3.7.Dimensão  mínima  da  diagonal:  97´´;  3.8.Formato  widescreen;  3.9.Peso  máximo:  10Kg;  3.10.  Fixação  independente,
desconectável do tripé; 3.11. Tela: vinil, com tensores para manter a tela sempre plana; 3.12. Composição dos perfis superiores e inferiores e estojo em alumínio ou
termoplástico de alta resistência; 3.13. Sustentação por tripé com haste estabilizadora telescópica e com acionamento por gatilho;
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.000,0000 15.724.019/0001-58 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 531,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
09:54:10

Item aberto.

Iminência de Encerramento
12/12/2018
09:58:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:01:24.

Encerrado
12/12/2018
10:23:24

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
12:33:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF:
17.023.484/0001-97, pelo melhor lance de R$ 531,0000.

Abertura do prazo de Convocação -
Anexo

14/12/2018
15:55:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF:
17.023.484/0001-97.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:32:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF:
17.023.484/0001-97.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ/CPF:
17.023.484/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - SCANNER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

22.895.680/0001-91 HUMBERTO PEREIRA SILVA
70706662172

Sim Sim Nenhuma 238 R$ 3.000,0000 R$ 714.000,0000 12/12/2018
08:53:23

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: scanner
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER, NOME SCANNER

17.023.484/0001-97 3A SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 238 R$ 4.580,0000 R$ 1.090.040,0000 11/12/2018
13:53:47

Marca: Epson
Fabricante: EPson
Modelo / Versão: ES-400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Epson Scanner Workforce ES-400

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim Nenhuma 238 R$ 10.000,0000 R$ 2.380.000,0000 11/12/2018
11:02:48

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: EP7500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: HP MODELO: EP7500 4.1. Deve possuir base plana e alimentador automático para digitalizações;
4.2. Ciclo de operação de no mínimo 3.000 páginas por dia; 4.3. Mínimo de 256 níveis de escala de cinza; 4.4. Deve possuir, no mínimo, 24 bits de profundidade de
cor; 4.5. Deve possuir resolução óptica de 600dpi; 4.6. Deve possuir detector de multi-alimentação; 4.7. Deve aceitar papéis de gramatura 50 a 110 g/m²; 4.8. A
capacidade do alimentador automático de documentos deve ser, de no mínimo, 100 folhas; 4.9. Deve possuir função para digitalização Duplex (frente e verso);
4.10. Velocidade mínima de digitalização do alimentador automático de documentos: 40 ppm (preto e branco); 4.11. Deve possuir suporte a digitalização de papeis
(normais, jato de tinta e fotográfico), envelopes e postais; 4.12. Deve oferecer suporte aos seguintes formatos de arquivos digitalizados: PDF, PDF localizável, JPG,
BMP, TIFF, TIFF comprimido, TXT, HTML, RTF, FPX, PN, PCX e GIF; 4.13. O equipamento deverá vir com painel de controle LCD para configuração; 4.14. Deve possuir
conectividade Gigabit Ethernet e USB 2.0, sem a utilização de adaptadores externos; 4.15. Deve atender requisições de digitalização de mais de um computador pela
rede, sem a necessidade de configurações adicionais (pós-instalação do aplicativo de digitalização); 4.16. Deve ser compatível com o protocolo TCP/IP; 4.17. Deve
suportar sistemas operacionais  Windows 7, 8  e  10;  4.18. Deve acompanhar driver e  softwares  necessários  para digitalização  dos  documentos;  4.19. Deve
acompanhar cabo de alimentação; 4.20. Deve possuir voltagem de entrada de 100 ~240 VCA; 4.21. Deve acompanhar cabo USB; 4.22. Deve acompanhar manual
de utilização; 4.23. Garantia mínima de 3 anos;

02.301.160/0001-04 DAMASCENO
INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim Nenhuma 238 R$ 10.000,0000 R$ 2.380.000,0000 12/12/2018
08:59:31

Marca: brother/similar
Fabricante: brother/similar
Modelo / Versão: brother/similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: SCANNER, NOME SCANNER cumpre todos os requisitos do edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 02.301.160/0001-04 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 4.580,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 3.000,0000 22.895.680/0001-91 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 7.450,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:32:41:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:25:06

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:28:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:33:08.

Encerrado
12/12/2018
10:58:15

Item encerrado
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Recusa
12/12/2018
14:53:16

Recusa da proposta. Fornecedor: HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172, CNPJ/CPF: 22.895.680/0001-91, pelo melhor lance de R$
3.000,0000. Motivo: Considerando a falta de retorno às informações solicitadas reiteradamente pelo pregoeiro via chat do sistema e,
ainda, de infrutífero contato telefônico através do número registrado no SICAF, conforme regra editalícia, a proposta está sendo recusada.

Recusa
13/12/2018
09:16:26

Recusa da proposta. Fornecedor: 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.023.484/0001-97, pelo melhor lance de R$
4.580,0000. Motivo: Não atendimento de solicitação editalícia (equipamento ofertado não possui base plana de escaneamento), conforme
verificação no sitio do fabricante e manifestação da licitante no chat do sistema.

Recusa
13/12/2018
09:45:05

Recusa da proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61,
pelo melhor lance de R$ 7.450,0000. Motivo: Proposta recusada devido estar acima do valor de referência. Licitante não reduzirá valor,
conforme manifestação no chat do sistema.

Recusa
13/12/2018
10:53:02

Recusa da proposta. Fornecedor: DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.301.160/0001-04, pelo melhor lance
de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada devido estar acima do valor de referência. Licitante não reduzirá valor, conforme
manifestação no chat do sistema.

Cancelado na
aceitação

13/12/2018
10:55:51

Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido a inexistência de propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - GRUPO 1 - ESTANTE RACK

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - RÉGUA ELÉTRICA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - ESTANTE RACK

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ´SERVIDOR DE REDE´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

01.425.676/0001-90 ATHENAS AUTOMACAO
LTDA

Não Não PPB 64 R$ 95.000,0000 R$ 6.080.000,0000 11/12/2018
17:46:21

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: Lenovo ThinkSystem SR650
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor Bi Processado/ fabricante/modelo :Lenovo ThinkSystem SR650/ Para instalação em rack 19´´;O equipamento
está em linha de produção no fabricante;9.1.3. Ocupa no máximo 2Usde espaço o rack;Possibilita a abertura das tampas, bem como remoção de discos e placas
sem utilização de ferramentas;Sistema de refrigeração com coolers hot-plug e redundantes; 9.1.6. Possui 8 baias hot-plug de 2,5´´;Possui display ou leds no painel
frontal do servidor para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo;A placa mãe é da mesma marca do fabricante do equipamento;Para
comprovar o atendimento ao sub item anterior, o licitante deverá anexar à sua proposta, cópia do teste realizado e publicado no site da SPEC-Standard Performance
Evaluation Corporation: https://www.spec.org/;Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados;A BIOS é do mesmo fabricante do servidor
e mostra no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre que o mesmo for inicializado. Fonte de alimentação interna e redundante; Cada uma das
fontes suporta a configuração máxima do equipamento ofertado; As fontes são idênticas em todas as suas especificações;São hot plug/swap; Apresentam eficiência
energética mínima de 92% em carga de uso  de 80%;Serão  fornecidos cabos de alimentação  padrão  C13/C14;Processador Intel Xeon Silver 4114,Possui dois
processadores instalados; 10 núcleos por processador;O modelo  de processador a ser embarcado  possui índice SPECint_rate2006 de, no  mínimo, 880 pontos
aferido para o modelo de servidor ofertado.Para comprovar o atendimento ao subitem anterior, o licitante deverá anexar à sua proposta, cópia do teste realizado e
publicado  no  site  da  SPEC-Standard  Performance  Evaluation  Corporation:https://www.spec.org/;Não  será  admitida  outra  forma  de  estimativa  de
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desempenho;Memória Serão instalados 256GB de memória DDR42666 MHz em módulos de 32 GB.. Suporta expansão para até 768 GB de memória; Controladora
Possui controladora de disco com canais suficientes para controlar 08 discos nos padrões solicitados; Suporta discos tipo  SATA, SAS, SSD; Trabalhar com RAID
0/1/5/10; Possui 02 GB de cache; Interfaces e conectividades Todas as portas são identificadas conforme o seu respectivo padrão;. Possui ao menos 01 conector
serial; 04 portas Ethernet BASE-T, sendo duas de 1Gbps e duas 10Gbps (Podendo ser emplacas distintas); 02 (duas) interfaces 8Gbps FC (oito gigabit por segundos
fibre channel); Será entregue com 02 portas 10 Gbps padrão SFP+; Possui 04 portas USB, sendo pelo menos duas padrão 3.0; Será entregue com 02 slots PCIe
livres para expansões, sendo pelo menos 01 padrão X16; Possui interface de vídeo padrão VGA; A controladora de vídeo é nativa do servidor, não sendo admitida a
ocupação de slot da placa mãe para esta interface; Unidades de armazenamento e drive ótico Possui 02(duas) unidades de disco SAS 12 Gbps de 300 GB, rotação
de 10K,. Possui 06 (seis) unidades de disco  SSD com 600 GB cada; 9.7.3. 1 (uma) unidade de DVD-ROM, externa. Solução de gerenciamento, gerenciamento
remoto  e diagnóstico. O modelo  apresentado possui plataforma inteligente de interface de monitoramento para gerenciamento  remoto  do  servidor, baseado no
padrão  IPMI 2.0; Possui porta Ethernet Gigabit dedicada para o  gerenciamento  remoto; Permite o  gerenciamento  remoto  de todo o  ambiente; Permite acesso
simultâneo  por mais de um usuário; O sistema de gerenciamento  remoto  permite que o  administrador do  sistema possa gerenciar com segurança, monitorar,
diagnosticar, solucionar problemas e reparar servidores de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, contemplando  as seguintes características:O
software de gerenciamento é do próprio fabricante do hardware; LOM –Lights-out management–monitoramento remoto de características como temperatura de
operação, possibilidade de ajustes no sistema de refrigeração, possibilidade de reboote shutdown; Serial Over LAN (SOL)–Permite trafego da porta serial pela LAN;
KVM Over LAN; Geração de log de eventos; Funcionar de forma independente doSistema Operacional;. Realize constante monitoramento da saúde do hardware;
Suporte ao protocolo SNMP; Capaz de identificar falhas e pré-falhas no equipamento e sub sistemas; Caso haja necessidade de licenciamento, a placa controladora
será licenciada pelo mesmo período de garantia do equipamento  ofertado. O servidor virá acompanhado de solução  de gerenciamento  do mesmo fabricante ou
homologado pelo mesmo, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as suas funcionalidades; Demais configurações e garantia conforme edital.

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO
DE BENS DE CONSUMO
LTDA.

Não Não PPB 64 R$ 110.000,0000 R$ 7.040.000,0000 11/12/2018
08:36:59

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HP DL380Gen10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR DE REDE, BI-PROCESSADO CONFIGURADO PARA ATENDER PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL MARCA:
HPE PART NUMBER: 868703-B21 + H1K92A5 MODELO: DL380Gen10 com 2 proc 4114, 256GB em pentes de 32GB, 2 x 300GB 10k, 6x 960GB SSD, 2 interfaces
1GB, 2  interfaces 10Gb-T, 2  interfaces 10Gb-SFP+, 2 interfaces FC 16Gb, fontes 1600W, iLO Advanced, Chassi Detection Intrusion Links de Comprovação  de
atendimento  aos requisitos: https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00008180enw https://www.spec.org/cpu2006/results/res2017q4
/cpu2006-20171031-50414.pdf  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04154343  https://h20195.www2.hpe.com
/v2/getdocument.aspx?docname=a00002716enw  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=4aa3-8855enw  https://access.redhat.com
/ecosystem/hardware/3108451  https://www.suse.com/nbswebapp/yesBulletin.jsp?bulletinNumber=145719  http://hcl.xensource.com/servers
/896/HPE_ProLiant_DL380_Gen10  https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=bfcaa252-a0d8-4ffa-20cd-72c00cbf0bdc&bCatID=1282
https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_systems_guide.pdf

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não PPB 64 R$ 129.000,0000 R$ 8.256.000,0000 11/12/2018
16:01:57

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: PowerEdge R740
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9.2.1.1. Cada uma das fontes deverá suportar a configuração máxima do equipamento ofertado; 9.2.1.2. As fontes
devem ser idênticas em todas as suas especificações; 9.2.1.3. Devem ser hot plug/swap; 9.2.1.4. Devem apresentar eficiência energética mínima de 92% em carga
de uso de 80%; 9.2.1.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação padrão C13/C14; https://ark.intel.com/products/123550/Intel-Xeon-Silver-4114-Processor-
13-75M-Cache-2-20-GHz- 9.4.1. Deverão ser instalados 256 GB de memória DDR4 2666 MHz em módulos de no mínimo 32 GB. 9.5.1. Deve possuir controladora
de disco com canais suficientes para controlar, no mínimo, 08 discos nos padrões solicitados; 9.5.2. Deve suportar discos tipo SATA, SAS, SSD; 9.5.3. Deve trabalhar
com, no  mínimo, com RAID 0/1/5/10; 9.5.4. Possuir, no  mínimo, 02 GB de cache; 9.6.1. Todas as portas devem ser identificadas conforme o  seu respectivo
padrão; 9.6.2. Deve possuir ao menos 01 conector serial; 9.6.3. Mínimo de 04 portas Ethernet BASE-T, sendo duas de 1Gbps e duas 10Gbps (Podendo ser em
placas distintas); 9.6.4. 02 (duas) interfaces 8Gbps FC (oito gigabit por segundos fibre channel); 9.6.5. Deve possuir, no mínimo, 04 portas USB, sendo pelo menos
duas padrão 3.0; 9.6.6. Mínimo 03 slots PCIe para expansões, sendo pelo menos 01 padrão X16; 9.7.1. Deve possuir ao menos 02 (duas) unidades de disco SAS
12 Gbps de 300 GB, rotação mínima de 10K, 9.7.2. Deve possuir ao menos 06 (seis) unidades de disco SSD com no mínimo 600 GB cada; 9.7.3. 1 (uma) unidade
de DVD-ROM. 9.8.5.4. KVM Over LAN; 9.8.5.5. Geração  de log de eventos; 9.8.5.6. Funcionar de forma independente do Sistema Operacional; 9.8.5.7. Realize
constante monitoramento da saúde do hardware; Garantia de 60 meses 24x7 resposta imediato ou inferior a 2 (duas) horas. Validade da Proposta é de 60 dias.
Estamos de acordo com todas as fases do Edital.

17.023.484/0001-97 3A SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 64 R$ 129.080,0000 R$ 8.261.120,0000 11/12/2018
16:08:41

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: R740
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor Bi-processado - Dell Servidor PowerEdge Rack R740 Intel Xeon 10C, 256GB RAM, DVD-RW, 2x Fontes

12.007.998/0001-35 PISONTEC COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACA

Sim Sim PPB 64 R$ 129.083,2700 R$ 8.261.329,2800 04/12/2018
18:02:38

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: R640
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor de Rede Tipo I - Bi Processado Validade da proposta: 60 dias

27.975.551/0001-27 VANGUARDA
INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 64 R$ 130.000,0000 R$ 8.320.000,0000 11/12/2018
14:06:27

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: ProLiant DL360 + acessórios
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR DE REDE 9.1. Características Gerais 9.1.1. Para instalação em rack 19´´; 9.1.2. O equipamento deve estar
em linha de produção no fabricante; 9.1.3.Deve ocupar no máximo 2Us de espaço o rack; 9.1.4. Deve possibilitar a abertura das tampas, bem como remoção de
discos e placas sem utilização de ferramentas; 9.1.5. Sistema de refrigeração com coolers hot-plug e redundantes; 9.1.6.Deve possuir no mínimo 8 baias hot-plug
de 2,5´´; 9.1.7. Deverá possuir display ou leds no painel frontal do servidor para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo; 9.1.8. A
placa mãe deve ser da mesma marca do  fabricante do  equipamento, não  sendo aceitas soluções de outros fabricantes em regime de OEM ou customizações;
9.1.9.Para comprovar o atendimento ao sub item anterior, o licitante deverá anexar à sua proposta, cópia do teste realizado e publicado no site da SPEC - Standard
Performance Evaluation Corporation: https://www.spec.org/; 9.1.10. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados; 9.1.11. A BIOS deve
ser do  mesmo  fabricante do  servidor e mostrar no  monitor de vídeo  o  nome do  fabricante do  servidor sempre que o  mesmo  for inicializado. 9.2. Fonte de
alimentação 9.2.1. Fonte de alimentação interna e redundante; 9.2.1.1. Cada uma das fontes deverá suportar a configuração máxima do equipamento ofertado;
9.2.1.2. As fontes devem ser idênticas em todas as suas especificações; 9.2.1.3. Devem ser hot plug/swap; 9.2.1.4. Devem apresentar eficiência energética mínima
de 92% em carga de uso de 80%; 9.2.1.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação padrão C13/C14; 9.3.Processador 9.3.1.Deve possuir no mínimo dois
processadores instalados; 9.3.2.Mínimo de 10 núcleos por processador; 9.3.3.O modelo de processador a ser embarcado deve possuir índice SPECint_rate2006 de,
no  mínimo, 880 pontos aferido para o modelo de servidor ofertado. 9.3.4. Para comprovar o  atendimento ao sub item anterior, o licitante deverá anexar à sua
proposta, cópia do teste realizado e publicado no site da SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation: https://www.spec.org/; 9.3.5. Não será admitida
outra forma de estimativa de desempenho; 9.4.Memória 9.4.1. Deverão ser instalados 256 GB de memória DDR4 2666 MHz em módulos de no mínimo 32 GB.
9.4.2. Deverá suportar expansão para até 768 GB de memória; 9.5.Controladora 9.5.1. Deve possuir controladora de disco com canais suficientes para controlar, no
mínimo, 08  discos  nos  padrões  solicitados;  9.5.2. Deve  suportar discos  tipo  SATA, SAS, SSD;  9.5.3.Deve trabalhar com, no  mínimo, com RAID 0/1/5/10;
9.5.4.Possuir, no  mínimo, 02 GB de cache; 9.6. Interfaces e conectividades 9.6.1. Todas as portas devem ser identificadas conforme o  seu respectivo  padrão;
9.6.2.Deve possuir ao  menos 01 conector serial; 9.6.3.Mínimo de 04 portas Ethernet BASE-T, sendo duas de 1Gbps e duas 10Gbps (Podendo ser em placas
distintas); 9.6.4. 02 (duas) interfaces 8Gbps FC (oito gigabit por segundos fibre channel); 9.6.5.Deverá ser entregue com, no mínimo, 02 portas 10 Gbps padrão
SFP+; 9.6.6.Deve possuir, no mínimo, 04 portas USB, sendo pelo menos duas padrão 3.0; 9.6.7. Deverá ser entregue com no mínimo 02 slots PCIe livres para
expansões, sendo pelo menos 01 padrão X16; 9.6.8. Deve possuir interface de vídeo padrão VGA; 9.6.9. A controladora de vídeo deve ser nativa do servidor, não
sendo admitida a ocupação  de slot da placa mãe para esta interface; 9.7. Unidades de armazenamento  e drive ótico 9.7.1. Deve possuir ao menos 02 (duas)
unidades de disco SAS 12 Gbps de 300 GB, rotação mínima de 10K, 9.7.2. Deve possuir ao menos 06 (seis) unidades de disco SSD com no mínimo 600 GB cada;
9.7.3. 1 (uma) unidade de DVD-ROM, podendo ser externa. 9.8. Solução de gerenciamento, gerenciamento remoto e diagnóstico 9.8.1.O modelo apresentado deve
possuir plataforma inteligente de interface de monitoramento para gerenciamento remoto do servidor, baseado no padrão IPMI 2.0; 9.8.2.Deve apresentar porta
Ethernet Gigabit dedicada para o gerenciamento remoto; 9.8.3.Deve permitir o gerenciamento remoto de todo o ambiente; 9.8.4.Deve permitir acesso simultâneo
por mais de um usuário; 9.8.5.O sistema de gerenciamento  remoto  deve permitir que o  administrador do  sistema possa gerenciar com segurança, monitorar,
diagnosticar,  solucionar problemas  e  reparar  servidores  de  um  local remoto,  em  qualquer lugar e  a  qualquer hora,  contemplando  no  mínimo  as  seguintes
características: 9.8.5.1. O software de gerenciamento  deve ser do  próprio  fabricante do  hardware; 9.8.5.2. LOM – Lights-out management –  monitoramento
remoto de características como temperatura de operação, possibilidade de ajustes no sistema de refrigeração, possibilidade de reboot e shutdown;

21.262.834/0001-45 IDTCORP COMERCIO E
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

Sim Sim PPB 64 R$ 140.000,0000 R$ 8.960.000,0000 11/12/2018
16:27:59
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Marca: lenovo
Fabricante: lenovo
Modelo / Versão: SR630
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidores com 2 processadores , 256GB de memoria, 2 discos de 300GB SAS, 6 discos de 800GB SSD, Software de
gerenciamento, 4 interfaces de 1GB, 2 Interfaces de 10GB SFP, 2 interfaces de 16GB, Garantia

09.572.429/0001-28 DANRO PAPELARIA,
INFORMATICA E
PRESENTES EIRELI

Sim Sim PPB 64 R$ 150.000,0000 R$ 9.600.000,0000 12/12/2018
08:39:14

Marca: DELLEMC
Fabricante: DELLEMC
Modelo / Versão: POWEREDGE R740
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR EM RACK 2U CONFIGURADO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

61.797.924/0007-40 HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA

Não Não PPB 64 R$ 167.808,2500 R$ 10.739.728,0000 11/12/2018
19:58:28

Marca: HPE
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise
Modelo / Versão: ProLiant DL380 Gen10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ervidor com 02 processadores Xeon 4114, 256GB de memória, 02 discos 300GB SAS 10K RPM, 06 SSDs 960GB,
Controladora SAS com 2GB de Cache FBWC, 1  HBA FC 16  Gbps Dual-Port, DVD-RW/ROM, 1  controladora 04  portas  1000Base-T, 1  controladora 02 Portas
10Gbase-T, 1 CNA 10Gbps SFP+ dual-port, 02 fontes (redundância N+N), licenciamento iLO Advanced

04.441.646/0001-65 SYSTEC INFORMATICA
LTDA

Sim Sim PPB 64 R$ 200.000,0000 R$ 12.800.000,0000 12/12/2018
01:10:49

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: PROLIANT DL380 Gen10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor de rede bi-processado; Instalaçao em rack 19" polegadas; O equipamento deve estar em linha de produção no
fabricante; Deve ocupar no máximo Deve ocupar no máximo Deve ocupar no máximo Deve ocupar no máximo 2Us de espaço o rack; Deve possibilitar a abertura
das tampas, bem como  remoção  de discos e placas sem utilizaçao  de ferramentas.... Declaramos que estamos atendendo  todos os  requisitos do  termo  de
referencia em processadores, memorias, discos placas, fontes, DVD-ROM e outros. Garantia de 60 meses onsite ....

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim PPB 64 R$ 250.000,0000 R$ 16.000.000,0000 11/12/2018
11:02:49

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: POWEREDGE R540
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: POWEREDGE R540 9.2.Fonte de alimentação 9.2.1.Fonte de alimentação interna
e redundante; 9.2.1.1. Cada uma das fontes deverá suportar a configuração máxima do equipamento ofertado; 9.2.1.2. As fontes devem ser idênticas em todas as
suas especificações; 9.2.1.3. Devem ser hot plug/swap; 9.2.1.4. Devem apresentar eficiência energética mínima de 92% em carga de uso de 80%; 9.2.1.5. Deverão
ser fornecidos cabos de alimentação padrão C13/C14; 9.3.Processador 9.3.1.Deve possuir no mínimo dois processadores instalados; 9.3.2.Mínimo de 10 núcleos
por processador; 9.3.3.O modelo de processador a ser embarcado deve possuir índice SPECint_rate2006 de, no  mínimo, 880 pontos aferido para o modelo de
servidor ofertado. 9.3.4.Para comprovar o atendimento ao sub item anterior, o licitante deverá anexar à sua proposta, cópia do teste realizado e publicado no site da
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation: https://www.spec.org/; 9.3.5.Não será admitida outra forma de estimativa de desempenho; 9.4.Memória
9.4.1.Deverão  ser instalados 256 GB de memória DDR4 2666 MHz  em módulos de no  mínimo  32 GB. 9.4.2. Deverá suportar expansão  para até 768 GB de
memória;  9.5.Controladora  9.5.1.Deve  possuir  controladora  de  disco  com  canais  suficientes  para  controlar,  no  mínimo, 08  discos  nos  padrões  solicitados;
9.5.2.Deve  suportar discos  tipo  SATA, SAS, SSD;  9.5.3.Deve  trabalhar  com, no  mínimo, com RAID 0/1/5/10;  9.5.4.Possuir,  no  mínimo,  02  GB de  cache;
9.6.Interfaces e conectividades 9.6.1.Todas as portas devem ser identificadas conforme o seu respectivo padrão; 9.6.2.Deve possuir ao menos 01 conector serial;
9.6.3.Mínimo de 04 portas Ethernet BASE-T, sendo duas de 1Gbps e duas 10Gbps (Podendo ser em placas distintas); 9.6.4. 02 (duas) interfaces 8Gbps FC (oito
gigabit por segundos fibre channel); 9.6.5.Deverá ser entregue com, no mínimo, 02 portas 10 Gbps padrão SFP+;9.6.6.Deve possuir, no mínimo, 04 portas USB,
sendo pelo menos duas padrão 3.0; 9.6.7.Mínimo 03 slots PCIe para expansões, sendo pelo menos 01 padrão X16; 9.6.8.Deve possuir interface de vídeo padrão
VGA; 9.6.9.A controladora de vídeo  deve ser nativa do  servidor, não  sendo  admitida a ocupação  de slot da placa mãe para esta interface;  9.7.Unidades de
armazenamento e drive ótico 9.7.1.Deve possuir ao menos 02 (duas) unidades de disco SAS 12 Gbps de 300 GB, rotação mínima de 10K, 9.7.2.Deve possuir ao
menos 06 (seis) unidades de disco SSD com no mínimo 600 GB cada; 9.7.3. 1 (uma) unidade de DVD-ROM. 9.8.Solução de gerenciamento, gerenciamento remoto
e diagnóstico 9.8.1.O modelo apresentado deve possuir plataforma inteligente de interface de monitoramento para gerenciamento remoto do servidor, baseado no
padrão IPMI 2.0; 9.8.2.Deve apresentar porta Ethernet Gigabit dedicada para o gerenciamento remoto; 9.8.3.Deve permitir o  gerenciamento remoto  de todo  o
ambiente; 9.8.4.Deve permitir acesso simultâneo por mais de um usuário; 9.8.5.O sistema de gerenciamento remoto deve permitir que o administrador do sistema
possa gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar servidores de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora,
contemplando no mínimo as seguintes características: 9.8.5.1. O software de gerenciamento deve ser do próprio fabricante do hardware; 9.8.5.2. LOM – Lights-out
management –  monitoramento  remoto  de características como  temperatura de operação, possiblidade de ajustes no  sistema de refrigeração, possibilidade de
reboot e shutdown; 9.8.5.3. Serial Over LAN (SOL) – Permite trafego da porta serial pela LAN; 9.8.5.4. KVM Over LAN; 9.8.5.5. Geração de log de eventos; 9.8.5.6.
Funcionar de forma independente do Sistema Operacional; 9.8.5.7. Realize constante monitoramento da saúde do hardware; 9.8.5.8. Suporte ao protocolo SNMP;
9.8.5.9. Capaz de identificar falhas e pré-falhas no equipamento e sub sistemas; 9.8.5.10. Caso haja necessidade de licenciamento, a placa controladora deverá
estar licenciada pelo  mesmo período  de garantia do  equipamento  ofertado. 9.8.6.O servidor deverá vir acompanhado de solução  de gerenciamento  do  mesmo
fabricante ou homologado pelo mesmo, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as suas funcionalidades; 9.9.Segurança 9.9.1.Sistema de trava na
tampa do chassi, impedindo fácil acesso aos componentes internos; 9.9.2.Possuir mecanismo para detectar violação  do chassi; 9.9.3.Possuir painel frontal para
proteção de acesso não autorizado aos discos do servidor. 9.10. Acessórios 9.10.1. Deve aompanhar trilhos para instalação em rack 19´´ padrão para o modelo
ofertado; 9.10.2. Deverá vir acompanhado  de documentação  completa, original do  fabricante, em papel, DVD ou CD; 9.10.3. Para fins de comprovação  das
características  técnicas  do  equipamento  deverão  ser  incluídos  na  proposta  técnica  todos  os  catálogos, folders  ,  manuais  ou declarações  do  fabricante  que
comprovem...

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO TIME
INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 64 R$ 258.000,0000 R$ 16.512.000,0000 11/12/2018
17:52:43

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: SR650
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor Bi Processado - 9.1.Características Gerais 9.1.1.Para instalação em rack 19´´; 9.1.2.O equipamento deve
estar em linha de produção no fabricante; 9.1.3.Deve ocupar no máximo 2Us de espaço o rack; 9.1.4.Deve possibilitar a abertura das tampas, bem como remoção
de discos e placas sem utilização de ferramentas; 9.1.5.Sistema de refrigeração com coolers hot-plug e redundantes; 9.1.6.Deve possuir no mínimo 8 baias hot-plug
de 2,5´´; 9.1.7.Deverá possuir display ou leds no painel frontal do servidor para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo; 9.1.8.A
placa mãe deve ser da mesma marca do  fabricante do  equipamento, não  sendo aceitas soluções de outros fabricantes em regime de OEM ou customizações;
9.1.9.Para comprovar o atendimento ao sub item anterior, o licitante deverá anexar à sua proposta, cópia do teste realizado e publicado no site da SPEC - Standard
Performance Evaluation Corporation: https://www.spec.org/; 9.1.10. Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados; 9.1.11. A BIOS deve
ser do  mesmo  fabricante do  servidor e  mostrar no  monitor de vídeo  o  nome do  fabricante do  servidor sempre que o  mesmo  for inicializado. 9.2.Fonte de
alimentação 9.2.1.Fonte de alimentação interna e redundante; 9.2.1.1. Cada uma das fontes deverá suportar a configuração máxima do  equipamento ofertado;
9.2.1.2. As fontes devem ser idênticas em todas as suas especificações; 9.2.1.3. Devem ser hot plug/swap; 9.2.1.4. Devem apresentar eficiência energética mínima
de 92% em carga de uso de 80%; 9.2.1.5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação padrão C13/C14; 9.3.Processador 9.3.1.Deve possuir no mínimo dois
processadores instalados; 9.3.2.Mínimo de 10 núcleos por processador; 9.3.3.O modelo de processador a ser embarcado deve possuir índice SPECint_rate2006 de,
no  mínimo, 880 pontos aferido para o modelo  de servidor ofertado. 9.3.4.Para comprovar o  atendimento ao  sub item anterior, o licitante deverá anexar à sua
proposta, cópia do teste realizado  e publicado no site da SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation: https://www.spec.org/; 9.3.5.Não será admitida
outra forma de estimativa de desempenho; 9.4.Memória 9.4.1.Deverão ser instalados 256 GB de memória DDR4 2666 MHz em módulos de no mínimo 32 GB.
9.4.2. Deverá suportar expansão para até 768 GB de memória; 9.5.Controladora 9.5.1.Deve possuir controladora de disco com canais suficientes para controlar, no
mínimo, 08  discos  nos  padrões  solicitados;  9.5.2.Deve  suportar  discos  tipo  SATA, SAS,  SSD;  9.5.3.Deve  trabalhar com, no  mínimo,  com RAID 0/1/5/10;
9.5.4.Possuir, no  mínimo, 02 GB de cache;  9.6.Interfaces e conectividades 9.6.1.Todas as portas devem ser identificadas conforme o  seu respectivo  padrão;
9.6.2.Deve possuir ao  menos 01 conector serial; 9.6.3.Mínimo de 04 portas Ethernet BASE-T, sendo duas de 1Gbps e duas 10Gbps (Podendo ser em placas
distintas); 9.10. Garantia e suporte 9.10.1. O equipamento e todos os seus componentes, acessórios e periféricos deverão estar cobertos por garantia on-site pelo
período  de 60 (sessenta) meses. 9.10.2. A Manutenção  Corretiva de Hardware e Software deverá ser prestada 7 dias por semana, 24 horas por dia, inclusive
feriados. /// / Declaramos que : O preço  proposto  será fixo  e irreajustável, e os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza estão  inclusos nos preços
ofertados; Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no  Edital e anexo; os produtos ofertados são  novos e sem uso  e se
encontram em linha de produção. Condições de Fornecimento: Prazo de validade da Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 30 dias ; Prazo de Garantia: 60 meses. A
garantia dos materiais ofertados será prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 258.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 250.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103
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R$ 200.000,0000 04.441.646/0001-65 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 167.808,2500 61.797.924/0007-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 150.000,0000 09.572.429/0001-28 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 140.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 130.000,0000 27.975.551/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 129.083,2700 12.007.998/0001-35 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 129.080,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 129.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 110.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 95.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 90.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:57:27:410

R$ 128.800,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 09:57:27:440

R$ 96.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:57:47:333

R$ 89.999,9900 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:59:20:463

R$ 88.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 09:59:53:780

R$ 85.450,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:59:57:077

R$ 168.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:00:13:563

R$ 128.798,0000 27.975.551/0001-27 12/12/2018 10:00:16:360

R$ 85.400,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:00:18:343

R$ 85.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:00:25:767

R$ 84.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:00:49:063

R$ 84.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:00:54:800

R$ 83.300,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:01:11:537

R$ 120.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:01:14:347

R$ 119.999,0000 27.975.551/0001-27 12/12/2018 10:01:15:973

R$ 83.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:01:22:147

R$ 82.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:01:31:990

R$ 78.800,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:01:47:147

R$ 118.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:01:47:990

R$ 82.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:01:48:773

R$ 78.700,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:01:55:147

R$ 78.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:02:10:930

R$ 139.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:02:14:697

R$ 128.995,0000 04.441.646/0001-65 12/12/2018 10:02:17:853

R$ 77.500,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:02:26:103

R$ 117.900,0000 09.572.429/0001-28 12/12/2018 10:02:36:760

R$ 77.400,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:02:39:993

R$ 74.100,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:02:48:760

R$ 73.500,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:03:21:577

R$ 73.500,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:03:23:340

R$ 116.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:03:28:093

R$ 72.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:03:49:127

R$ 73.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:03:51:563

R$ 128.251,0000 04.441.646/0001-65 12/12/2018 10:04:05:750

R$ 72.700,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:04:11:283

R$ 72.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:04:17:300

R$ 115.890,0000 09.572.429/0001-28 12/12/2018 10:04:34:003

R$ 71.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:04:36:740

R$ 114.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:04:58:850

R$ 71.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:05:38:960

R$ 113.000,0000 12.007.998/0001-35 12/12/2018 10:05:42:307

R$ 70.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:05:55:027

R$ 112.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:06:16:543

R$ 70.635,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:06:53:797

R$ 111.000,0000 12.007.998/0001-35 12/12/2018 10:06:55:640

R$ 70.500,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:07:06:203

R$ 110.980,0000 09.572.429/0001-28 12/12/2018 10:07:47:063

R$ 110.880,0000 12.007.998/0001-35 12/12/2018 10:07:48:783

R$ 100.870,0000 09.572.429/0001-28 12/12/2018 10:08:11:550

R$ 109.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:08:16:567

R$ 108.900,0000 12.007.998/0001-35 12/12/2018 10:08:17:910

R$ 100.000,0000 21.262.834/0001-45 12/12/2018 10:08:40:413

R$ 70.300,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:09:06:510

R$ 70.200,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:09:17:463

R$ 70.200,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:09:43:870

R$ 70.100,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:09:55:527

R$ 70.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:10:13:967

R$ 69.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:10:22:343

R$ 69.800,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:11:24:143

R$ 69.700,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:11:37:160

R$ 69.500,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:12:46:557

R$ 69.400,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:12:55:540

R$ 69.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:13:19:980

R$ 68.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:13:27:950

R$ 68.800,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:14:58:910

R$ 68.700,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:15:09:850
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R$ 127.800,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 10:17:55:157

R$ 68.600,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:20:06:557

R$ 68.500,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:20:16:810

R$ 68.499,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:20:32:933

R$ 68.400,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:20:43:250

R$ 68.399,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:21:45:173

R$ 68.300,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:21:55:050

R$ 68.300,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 10:22:16:397

R$ 68.299,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:22:17:583

R$ 68.200,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:22:27:583

R$ 68.199,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:22:38:350

R$ 68.150,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:22:51:053

R$ 68.149,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 10:28:57:833

R$ 68.130,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:29:11:067

R$ 68.129,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 10:29:42:320

R$ 68.120,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:29:54:993

R$ 68.119,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 10:30:16:777

R$ 68.110,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:30:19:963

R$ 68.109,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 10:30:53:170

R$ 68.050,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:30:56:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
09:54:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
09:58:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:01:24.

Encerrado
12/12/2018
10:31:04

Item encerrado

Aceite
13/12/2018
09:42:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, pelo melhor lance de
R$ 68.050,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
12:02:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/12/2018
12:27:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
15:56:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/12/2018
17:16:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:33:42

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 61797924000740. Motivo: Bom dia
Sr. Pregoeiro. Declaramos nossa intenção de recurso, visto que o primeiro colocado do lote 9 não atende aos requisitos técnicos
exigidos no presente edital.

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:42:43

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ATHENAS AUTOMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01425676000190. Motivo: Manifestamos
intenção de recurso pois o equipamento ofertado não atende as especificações técnicas exigidas nas Interfaces de Rede.
Alertamos para o termo do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:50:45

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 61797924000740. Motivo: Bom dia
Sr. Pregoeiro. Declaramos nossa intenção de recurso, visto que o primeiro colocado do lote 9 não atende aos requisitos técnicos
(portas SFP+) exigidos no presente edital.

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:52:26

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ/CPF:
89237911000140. Motivo: Tendo em vista as características técnicas mínimas exigidas no edital, bem como esclarecimentos
publicados aos quais enfatizam o pleno cumprimento as características técnicas e

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:34:07

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000190.

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:34:09

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 61797924000740.

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:34:10

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89237911000140.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

89.237.911/0001-40 17/12/2018 08:52 17/12/2018 15:34 Aceito

Motivo Intenção:Tendo em vista as características técnicas mínimas exigidas no edital, bem como esclarecimentos publicados aos quais enfatizam o
pleno cumprimento as características técnicas estipuladas, apresentamos intenção de recurso quanto a proposta ofertada pela empresa arrematante,
pois a mesma oferta equipamento em desacordo para com o item 9.6.5 do edital ao qual explanaremos em nossa peça recursal. Atentar para o item
9.4.1 do acórdão do TCU 2.564/2009 - Plenário, Acórdão 339/2010.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

61.797.924/0007-40 17/12/2018 08:50 17/12/2018 15:34 Aceito

Motivo Intenção:Bom dia Sr. Pregoeiro. Declaramos nossa intenção de recurso, visto que o primeiro colocado do lote 9 não atende aos requisitos
técnicos (portas SFP+) exigidos no presente edital.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

01.425.676/0001-90 17/12/2018 08:42 17/12/2018 15:34 Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso pois o equipamento ofertado não atende as especificações técnicas exigidas nas Interfaces de
Rede. Alertamos para o termo do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso.

Item: 10 - ´SERVIDOR DE REDE´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro
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61.797.924/0007-40 HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA

Não Não PPB 18 R$ 140.790,0000 R$ 2.534.220,0000 11/12/2018
19:58:28

Marca: HPE
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise
Modelo / Versão: ProLiant DL560 Gen10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor com 04 processadores Xeon 5115, 768GB de memória, 02 SSDs 480GB, Controladora SAS com 2GB de
Cache FBWC, DVD-RW/ROM, 1 controladora 02 portas 1000Base-T, 1 controladora 02 Portas 10GbE-SFP+, 1 CNA 10Gbps SFP+ dual-port, 04 fontes (redundância
N+N), módulo TPM, Grade Frontal com trava, licenciamento iLO Advanced

01.425.676/0001-90 ATHENAS AUTOMACAO
LTDA

Não Não PPB 18 R$ 170.000,0000 R$ 3.060.000,0000 11/12/2018
17:46:21

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: Lenovo ThinkSystem SR850
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor quatro processadores/fabricante/modelo; Lenovo ThinkSystem SR850/Processadores Intel Xeon Gold 5115/
Possui 04 (quatro) processadores de 10 (dez) núcleos cada. Do  mesmo tipo  e modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits; Possui
suporte a virtualização  via hardware com tecnologia Intel VT-x ou AMD-V;  Possui suporte a virtualização  via hardware com tecnologia Second Level Address
Translation (SLAT);. Possui resultado publicado no site SPEC [http://www.spec.orq), ou documento que comprove a realização do teste, atingindo um valor mínimo
de  1960pontos  no  índice  SPECint_rate2006  Base  Results  (http://www.spec  orq/cpu2006/results/rint2006.htrnl)  para  uma  configuração  de  10  núcleos  por
processador, ou, 200 pontos baseline no specintrate 2017(CPU2017 Integer Rates). Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo
SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster estimativas de resultado de performance. Memória. Possui capacidade instalada de 768GB de
memória RAM DDR4 distribuída em módulos de 32GB idênticos entre si;. Os módulos operarão na frequência máxima do barramento do sistema e permitem as
taxas  máximas  de  transferenciados  processadores;Os  módulos  possuem  tecnologia  de  correção  erros  ECC  ou  equivalente;  Escalável  a  1,5  TB..  Demais
características. Adaptadores de Rede 1 Gbps: 02 (duas) interfaces de rede padrão Ethernet 100BASE-TX /1000BASE-T em duas controladoras distintas, sendo que
uma controladora pode ser integrada à placa-mãe;. Padrão de conexão RJ-45; 10.3.1.3. Suporte às funções de faíl-over e balanceamento de carga;. Compatível
com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient Ethemet), 802.lq (VLAN Tag);Compatível com o padrão PXE;10.3.1.6. Suporte a
Wake-On-Lan (WOL);  Compatível com jumbo  frame e com os  padrões IPv4  e IPv6; Possui suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ouLSO/TSO (Large Send
Offload/TCP Segmentation Offload) para otimização  do  processamento  TCP/IP;. Suporta MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas; Possui LED de
atividade de rede (Link).. Adaptadores de Rede convergente l0 Gbps:. 02 (duas) portas de rede lOGbE distribuídas em duas controladora distintas, nos seguintes
padrões: Suporte tanto com transceivers ópticos do padrão 10GBASE-SR quanto com cabos de cobre SFP+ no padrão 10GSFP+Cu compatível com conexão de
cobre Twinax. Suporte a PXE; IEEE802.3ae; Suporte àVLANs 802.lq;. Suporte a agregação  de tráfego  (LACP, IEEE 802.3ad) / redundância usando “teaming" /
Channel Bonding”;. Suporte a jumbo frame; Suporte a controle de fluxo 802.3x; Suporte ao protocolo RDMA;. Suporte a controle de prioridade de fluxo 802.1.Qbb;
Indicador (LED) de atividade da rede; Capacidade de operação full-duplex; Suporte às tecnologias VMware NetQueue e Microsoft VMQ; Unidades de Disco Rígido:
Cada servidor de rede permite a instalação de até 08 (oito) discos rígidos padrão 2,5”. Cada servidor vem com 02 (dois) discos padrão SSD (Solid-state Drive) com
capacidade de armazenamento de 480GB cada: Os discos SSD são no padrão 2,5 polegadas, para montagem interna ao gabinete do servidor; Controladora de
Discos:. Compatível com discos rígidos padrão SAS (Serial Attached SCSI); Taxa de transferência mínima de 6 Gbps; Possui 1GB de memória cache não volátil..
Suporte a RAID 0,1,5, 6 e 10 por hardware.. Suporte a expansão de capacidade de forma on-line. Suporte a implementação de disco hot spare. Suporte à tecnologia
SMART. Possui canais suficientes para atender a capacidade total de disco para o chassi ofertado. Placa Mãe: Do mesmo fabricante do servidor. Possui 01 slot PCIe
3.0 livre após a configuração final do equipamento; BIOS Do mesmo fabricante do servidor e mostra no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre
que o mesmo for inicializado.. Implementada em memória flash, atualizável por software. Permite habilitar e desabilitar núcleos de processador, portas seriais e
portas  USBs.. Possui senha  de acesso  para configuração  do  setup.. Possui chip de segurança  TPM (Trusted Platform  Module)  versão  1.2, ou superior, para
armazenamento de chaves criptográficas. Gabinete Do tipo rack 19”. Altura, máxima de 2U.. Possui tampa frontal que proteja o acesso não autorizado aos discos
rígidos.. Acompanha kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação no rack. Conectores externos com serigrafia indicando sua finalidade. 10.3.7.6. Painel
LCD Frontal ou LEDs luminosos frontais indicando funcionamento do servidor e possíveis alarmes. 02 (duas) portas USB 2.0 ou superior.. Possui 01 (uma) porta para
monitor de vídeo padrão  VGA. Possui drive óptico  para leitura de mídias CD e DVD, externo USB a ser fornecido junto com o  equipamento. Possui conjunto de
ventiladores, capazes de manter a refrigeração interna do gabinete mesmo em caso de falha de uma unidade.. Fontes....Demais configurações e garantia conforme
edital.

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não PPB 18 R$ 216.500,0000 R$ 3.897.000,0000 11/12/2018
16:05:09

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: PowerEdge R840
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10.1.1. Possuir, no mínimo, 04 (quatro) processadores de 10 (dez) núcleos cada. 10.1.2. Devem ser do mesmo tipo e
modelo, compatíveis com a arquitetura x86 com extensões de 64 bits; 10.1.3. Devem possuir suporte a virtualização via hardware com tecnologia Intel VT-x ou
AMD-V; 10.1.4. Devem possuir suporte a virtualização  via hardware com tecnologia Second Level Address Translation (SLAT); 10.2.1. Deve possuir capacidade
instalada de 768GB de memória RAM DDR4 distribuída em módulos de, no mínimo, 32 GB idênticos entre si; 10.2.2. Os módulos deverão  operar na frequência
máxima do barramento do sistema e permitir as taxas máximas de transferenciados processadores; 10.2.3. Os módulos deverão possuir tecnologia de correção
erros ECC ou equivalente; 10.2.4. Escalável a 1,5 TB. 10.3.1.1. No mínimo de 02 (duas) interfaces de rede padrão Ethemet 100BASE-TX /1000BASE-T em duas
controladoras distintas, sendo que uma controladora pode ser integrada à placa-mãe; 10.3.1.2. Padrão de conexão RJ-45; 10.3.1.3. Suporte às funções de faíl-over
e balanceamento de carga; 10.3.1.4. Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.3x (Flow Control), 802.3az (Energy Efficient Ethemet), 802.lq (VLAN Tag);
10.3.1.5. Compatível com o  padrão  PXE; 10.3.1.6. Suporte a Wake-On-Lan (WOL); 10.3.1.7. Compatível com jumbo frame e com os padrões IPv4 e IPv6;
10.3.1.8. Devem possuir suporte a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou LSO/TSO (Large Send Offload/TCP Segmentation Offload) para otimização do processamento
TCP/IP; 10.3.1.9. Suportar MSI-X, TCP/IP Stateless Offloading ou similar ativadas; 10.3.1.10. Possuir LED de atividade de rede (Link). 10.3.2.1. 02 (duas) portas de
rede lOGbE distribuídas em duas controladora distintas, nos seguintes padrões: 10.3.2.2. Suporte tanto com transceivers ópticos do padrão 10GBASE-SR quanto
com cabos de cobre SFP+ no padrão 10GSFP+Cu compatível com conexão de cobre Twinax. 10.3.2.3. Suporte a PXE; 10.3.2.4. IEEE 802.3ae; 10.3.2.5. Suporte
àVLANs 802.lq; 10.3.2.6. Suporte a agregação de tráfego (LACP, IEEE 802.3ad) / redundância usando “teaming" / Channel Bonding”; 10.3.2.7. Suporte a jumbo
frame; 10.3.2.8. Suporte a controle de fluxo  802.3x; 10.3.3.1. Cada servidor de rede deve, permitir a instalação  de até 08 (oito) discos rígidos padrão  2,5”.
10.3.3.2. Cada servidor deverá vir com 02 (dois) discos padrão SSD (Solid-state Drive) com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB cada: 10.3.3.3.
Os discos SSD deverão ser no padrão 1,8 ou 2,5 polegadas, para montagem interna ao gabinete do servidor; 10.3.8.1. Possuir, no mínimo, 02 (duas) fontes de
alimentação operando em 1+1, N+l ou N+N totalmente redundante. 10.3.8.2. Devem possuir seleção automática de voltagem 100-240 VAC. 10.3.8.3. Devem ser
hot-pluggable e hot swap. 10.3.8.4. Devem possuir potência suficiente para operação do equipamento em carga total mesmo no caso de falha de uma das fontes.
10.3.8.5. Cada fonte deve possuir eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em carga de 50%. Garantia de 60 meses 24x7. Validade da
Proposta é de 60 dias. Estamos de acordo com todas as fases do Edital.

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO
DE BENS DE CONSUMO
LTDA.

Não Não Nenhuma 18 R$ 223.000,0000 R$ 4.014.000,0000 11/12/2018
08:36:59

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE DL560Gen10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor quatro processadores CONFIGURADO PARA ATENDER PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL MARCA: HPE
PART NUMBER: 841730-B21 + H1K92A5 MODELO: HPE DL560Gen10 com 4 proc 5115, 768GB em pentes de 32GB, 2 x 480GB SSD, DVD-RW, 4 interfaces 1GB, 4
interfaces  10Gb-SFP+,  4  fontes  800W,  iLO  Advanced,  Chip  TPM  2.0,  Bezel,  trilhos  com  braço  Links  de  Comprovação  de  atendimento  aos  requisitos:
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00008181enw  https://www.spec.org/cpu2006/results/res2018q2
/cpu2006-20171225-51450.pdf  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00047730enw  https://h20195.www2.hpe.com
/v2/GetPDF.aspx/c04394253.pdf  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00008200enw  https://h20195.www2.hpe.com
/v2/getdocument.aspx?docname=c04154343  https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=7244d338-a73b-e0b3-20cc-ddde2e163b75&
bCatID=1282  https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/3024641  https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=server&
productid=42834  http://hcl.xensource.com/servers/979/HPE_ProLiant_DL560_Gen10  https://h20195.www2.hpe.com
/V2/GetDocument.aspx?docname=a00044803enw  https://www.hpe.com/hpe-external-resources/a00051000-1999/enw/a00051532
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=4aa3-8855enw

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 223.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 216.500,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 170.000,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 140.790,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 133.700,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:48:46:123

R$ 133.640,0000 01.425.676/0001-90 12/12/2018 10:52:14:953

R$ 132.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:53:08:160

R$ 175.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:54:24:447

R$ 131.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:57:02:320
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R$ 154.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:59:07:420

R$ 153.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:05:29:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

01.425.676/0001-90 12/12/2018 11:54:39:213 12/12/2018 11:56:52:400 Fornecedor enviou lance R$ 130.999,0000

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:34

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:51:54

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:54:54.

Aguardando Convocação
7174

12/12/2018
11:06:27

Aguardando convocação 7174

Início do desempate
12/12/2018
11:54:39

Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

12/12/2018
11:56:52

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000190 enviou um
lance no valor de 130.999,0000

Encerrado
12/12/2018
11:56:52

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
10:17:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/12/2018
10:20:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90.

Aceite
13/12/2018
10:33:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, pelo melhor lance de
R$ 130.999,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
15:56:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/12/2018
17:20:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENAS AUTOMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:43:55

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ/CPF:
89237911000140. Motivo: Tendo em vista as características técnicas mínimas exigidas no edital, bem como esclarecimentos
publicados aos quais enfatizam o pleno cumprimento as características técnicas e

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:47:36

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 61797924000740. Motivo: Bom dia
Sr. Pregoeiro. Declaramos nossa intenção de recurso, visto que o primeiro colocado do lote 10 não atende aos requisitos técnicos
exigidos no presente edital.

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
08:49:46

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 61797924000740. Motivo: Bom dia
Sr. Pregoeiro. Declaramos nossa intenção de recurso, visto que o primeiro colocado do lote 10 não atende aos requisitos técnicos
(Fonte de Energia) exigidos no presente edital.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/12/2018
09:00:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

17/12/2018
09:05:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90.

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:36:18

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89237911000140.

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:36:20

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 61797924000740.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

61.797.924/0007-40 17/12/2018 08:49 17/12/2018 15:36 Aceito

Motivo Intenção:Bom dia Sr. Pregoeiro. Declaramos nossa intenção de recurso, visto que o primeiro colocado do lote 10 não atende aos requisitos
técnicos (Fonte de Energia) exigidos no presente edital.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

89.237.911/0001-40 17/12/2018 08:43 17/12/2018 15:36 Aceito

Motivo Intenção:Tendo em vista as características técnicas mínimas exigidas no edital, bem como esclarecimentos publicados aos quais enfatizam o
pleno cumprimento as características técnicas estipuladas, apresentamos intenção de recurso quanto a proposta ofertada pela empresa arrematante,
pois a mesma oferta equipamento em desacordo para com o item 10.3.8.4 do edital ao qual explanaremos em nossa peça recursal. Atentar para o
item 9.4.1 do acórdão do TCU 2.564/2009 - Plenário, Acórdão 339/2010 (não rejeição da

Item: 11 - IMPRESSORA JATO TINTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

09.200.360/0001-01 PPL COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB + TP 116 R$ 3.000,0000 R$ 348.000,0000 30/11/2018
15:21:40

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: OFFICEJET 200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim PPB 116 R$ 4.000,0000 R$ 464.000,0000 11/12/2018
11:02:49

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: MOBILE 200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: HP MODELO: MOBILE 200 Tecnologia de impressão jato de tinta ou jato de cera; 11.2. Deve
possuir alimentação por bateria com autonomia para imprimir no mínimo 100 páginas; 11.3. Capaz de imprimir apenas na bateria e também quando ligada à rede
elétrica; 11.4. Com interface por display touch ou botões permitido acesso às funções do dispositivo; 11.5. Capaz de imprimir folhas tamanho A4; 11.6. Interfaces
mínimas de conexão: USB 2.0 e Wi-Fi; 11.7. Deve possibilitar a impressão diretamente a partir de dispositivos móveis. 11.8. Deve permitir impressão wireless via
Bluetooth; 11.9. Peso  máximo: 3  Kg; 11.10. Memória mínima de 64 MB; 11.11. Bandeja de papel para, no  mínimo, 50 folhas; 11.12. Velocidade mínima de
impressão: 11.12.1. Monocromático: 10 ppm; 11.12.2. Colorido: 8 ppm; 11.13. Deve suportar ciclo mensal de impressão de até 500 páginas; 11.14. Deve ser
compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 10 e Linux; 11.15. Deve incluir fonte de alimentação externa, bivolt, automática e completa; 11.16. Incluir mídia
com todos os drivers e softwares necessários à sua utilização; 11.17. Deve acompanhar maleta rígida para proteção e transporte; 11.18. Devem ser adicionados

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=...

17 de 58 05/02/2019 17:26
Ata Reg.Preços Min.Just. PRF. Item 32 PE 12.2018 (0496880)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 165



dois conjuntos de cartuchos além daqueles originalmente fornecidos com a impressora; 11.18.1. Os cartuchos adicionais (preto  e branco e colorido) devem ter
autonomia mínima para 400 páginas;

02.301.160/0001-04 DAMASCENO
INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim Nenhuma 116 R$ 10.000,0000 R$ 1.160.000,0000 12/12/2018
08:59:31

Marca: brother/similar
Fabricante: brother/similar
Modelo / Versão: brother/similar
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO EM PRETO: 1.200 X 1.200 EM CORÊS: 4.800 X 1.200
DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 22 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 18 PPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, TIPO PAPEL A4/A5/A6/B5/ C6,
COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/VISTA/7, CAPACIDADE FOLHA 50, DIMENSÃO MÁXIMA FOLHAS A4, MEMÓRIA MÍNIMA 32 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BLUETOOH, CONECTIVIDADE PORTA USB, TIPO PORTÁTIL PARA NOTEBOOK

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 116 R$ 25.862,0000 R$ 2.999.992,0000 11/12/2018
08:36:59

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: Impressora portátil HP OfficeJet 200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora portátil ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HP PART NUMBER: CZ993A +
C2P07AL + C2P05AL + H2W17AA MODELO: Impressora portátil HP OfficeJet 200 + Cartucho de tinta colorido de alto rendimento HP 62XL + Cartucho de tinta preto
de alto rendimento HP 62XL + Maleta Top Load HP Essential links de comprovação: http://www8.hp.com/br/pt/products/printers/product-detail.html?oid=5156329

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 25.862,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 02.301.160/0001-04 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 4.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 3.000,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.900,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:26:05:630

R$ 2.840,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:27:06:137

R$ 2.990,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:33:44:480

R$ 2.830,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:36:01:050

R$ 2.820,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:36:53:790

R$ 2.670,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:37:45:950

R$ 2.660,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:42:09:953

R$ 2.520,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:42:46:300

R$ 2.519,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:43:20:523

R$ 2.390,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:44:09:980

R$ 2.496,0000 09.200.360/0001-01 12/12/2018 10:45:02:107

R$ 2.370,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:48:03:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

09.200.360/0001-01 12/12/2018 11:57:03:270 12/12/2018 12:07:03:270 Tempo para envio de lance expirou -

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:25:09

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:28:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:33:08.

Aguardando
Convocação 7174

12/12/2018
11:00:46

Aguardando convocação 7174

Início do
desempate

12/12/2018
11:57:03

Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

12/12/2018
12:07:04

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 12:07:03 de 12/12/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PPL
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09200360000101

Encerrado
12/12/2018
12:07:04

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
16:04:42

Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, pelo melhor
lance de R$ 2.370,0000. Motivo: Menor lance acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a negociação para
atingimento do preço de referência pelo licitante.

Recusa
12/12/2018
16:48:35

Recusa da proposta. Fornecedor: PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.200.360/0001-01, pelo melhor
lance de R$ 2.496,0000. Motivo: Menor lance acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a tentativa de
negociação para atingimento do preço de referência.

Recusa
13/12/2018
10:44:06

Recusa da proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61,
pelo melhor lance de R$ 2.990,0000. Motivo: Menor lance acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a
negociação para atingimento do preço de referência pelo licitante.

Recusa
14/12/2018
10:33:58

Recusa da proposta. Fornecedor: DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.301.160/0001-04, pelo melhor
lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada devido estar acima do valor de referência e pela falta de retorno às solicitações
feitas pelo Pregoeiro no chat do sistema chamando a empresa para verificar a possibilidade de reduzção à valor, no mínimo, igual ao do
de referência.

Cancelado na
aceitação

14/12/2018
10:34:59

Item cancelado na aceitação. Motivo: O item está sendo cancelado devido a inexistência de propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ACUMULADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim PPB + TP 49 R$ 25.000,0000 R$ 1.225.000,0000 12/12/2018
00:57:09

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo / Versão: APC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 10KVA RACK
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06.012.469/0001-27 PRIMEIRO TIME
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 49 R$ 30.000,0000 R$ 1.470.000,0000 11/12/2018
17:46:54

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Modelo / Versão: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No Break 10kVA - 12.1. Características de Saída: 12.1.1. Fator de potência de no mínimo 0,8; 12.1.2. Tensão de saída
de 110V +- 10%, direto ou através de transformador isolador; 12.1.3. Distorção da tensão de saída inferior a 3%; 12.1.4. Frequência nominal de saída de 60 Hz;
12.1.5. Forma de onda no  inversor: senoidal pura; 12.2. Conexões de Saída: 12.2.1. Deve possuir conexão de saída que possibilite a ligação  do  nobreak (ou
transformador se  for  o  caso)  a  um quadro  de  distribuição  de  energia;  12.2.2.  Deve  possuir  terminal que  possibilite  a  conexão  de  bateria  externa;  12.3.
Características de Entrada: 12.3.1. Tensão de entrada de 220V +- 10%, monofásico, podendo ser instalado tanto em redes 380/220V (fase-neutro) como em redes
220/127V (fase-fase); 12.3.2. Frequência nominal de entrada de 60 Hz; 12.3.3. Deve possuir bypass interno manual e automático; 12.3.4. Deve permitir a ligação
do  equipamento  mesmo  sem  qualquer  energia  externa,  fornecendo  alimentação  de  emergência  mesmo  em  caso  de  falta  de  energia  (Cold  Start);  12.4.
Características físicas: 12.4.1. Deve possibilitar a montagem em rack padrão 19”, sem o uso de bandejas fixa ou deslizantes; 12.4.2. O nobreak deve ocupar altura
máxima de 6Us; 12.4.3. Todos os trilhos para montagem em rack devem ser fornecidos; 12.4.4. Em caso de uso de transformador, o mesmo deve ser compatível
com o nobreak, para a montagem em rack com altura máxima de 6Us e acompanhar todo o material necessário para a interligação com o nobreak; 12.5. Bateria e
Tempo de Operação: 12.5.1. Deve possuir bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção, à prova de vazamento, própria para uso em equipamentos do tipo
no-break; 12.5.2. Não  será aceito  equipamento  com bateria do  tipo automotiva ou similar; 12.5.3. Autonomia de no  mínimo 15 minutos a meia carga; 12.6.
Gerenciamento: 12.6.1. Deve possuir mostrador com visualização mínima de estado da bateria, sobrecarga e utilização de bypass; 12.6.2. Deve possuir alarme
sonoro para, no mínimo, os seguintes casos: quando na bateria, pouca bateria e continuamente sobrecarregado; 12.6.3. Deve possuir proteção contra surto de
energia; 12.6.4. Deve possuir rearme manual para recuperação em caso de surtos ou sobrecargas; 12.7. Ambiental: 12.7.1. Deve suportar operação em ambientes
com temperatura entre 0 e 40 °C; 12.7.2. Deve suportar umidade relativa de até 90%, no mínimo; 12.7.3. Deve emitir, no máximo, ruído audível a um metro da
superfície ou unidade de 60 dBA; 12.8. Documentação: 12.8.1. Os manuais de operação, instalação e manutenção deverão ser fornecidos em português ou inglês;
12.9. Instalação 12.9.1. O equipamento deve ser entregue instalado fisicamente em local indicado pela Contratante; 12.9.2. Contemplar também a instalação lógica
do  equipamento  e seus componentes, configurando software de administração e gestão do  equipamento, atualização  de firmware e drivers existentes; 12.9.3.
Testar e garantir a interligação elétrica com os equipamentos do cenário exixtente da Contratante. 12.9.4. O serviço de instalação deste ítem deve contemplar as
adequações técnicas bem como quadro elétrico para distribuição, cabos, tomadas, conectores, disjuntores, etc. e estarem de acordo com as normas ABNT NBR e
com produtos homologados  pelo  fabricante do  Nobreak. 12.9.5. A instalação  deve ser executada pelo  fabricante ou por técnico  certificado  pelo  mesmo. ///
Declaramos que :  O  preço  proposto  será  fixo  e  irreajustável,  e  os  tributos, tarifas  e  despesas  de  qualquer natureza  estão  inclusos  nos  preços  ofertados;
Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexo; os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em
linha de produção. Condições de Fornecimento: Prazo de validade da Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 30 dias ; Prazo de Garantia: A garantia dos materiais
ofertados será prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 30.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 25.000,0000 13.531.571/0001-02 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:25:19

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:28:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:33:08.

Encerrado
12/12/2018
10:34:52

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
14:17:37

Recusa da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R$
25.000,0000. Motivo: Valor muito superior ao preço de referência e mesmo após consulta via chat a licitante não se pronunciou no
sentido de ofertar dentro do preço de referência do edital.

Recusa
12/12/2018
14:17:51

Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.012.469/0001-27, pelo melhor lance de R$
30.000,0000. Motivo: Valor muito superior ao preço de referência e mesmo após consulta via chat a licitante não se pronunciou no
sentido de ofertar dentro do preço de referência do edital.

Cancelado na
aceitação

12/12/2018
14:18:06

Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de propostas válidas

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BANCO BATERIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim Nenhuma 74 R$ 8.000,0000 R$ 592.000,0000 11/12/2018
11:08:01

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo / Versão: SURT192XLBP
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  MARCA/FABRICANTE:  APC  MODELO:  SURT192XLBP  Módulo  de  bateria  externo  para  No-break  APC  modelo
SURT10000XLI, para aumento  de autonomia de operaçãoe/ou substituição  de bancos exaurídos 13.2. Deve possuir módulos internos com baterias seladas, de
chumbo ácido com eletrolítico suspenso (leakproof), com vida útil de 3 a 5 anos; 13.3. O banco de baterias deve possuir tensão de 192 Vcc; 13.4. Deve permitir
cascateamento; 13.5. Deve possuir baterias de troca a quente (Hot Swap Batteries); 13.6. Deve permitir que o próprio usuário atualize/substitua as baterias; 13.7.
Deve possui conectores de engate rápido; 13.8. Deve ser fornecido com a capacidade máxima de baterias instaladas, que permitam o  funcionamento em plena
carga; 13.9. Deve ser fornecido acompanhado de acessório para instalação em racks de 19 polegadas; 13.10. Garantia on-site de 24 (vinte e quatro) meses. 13.11.
Por questões de compatibilidade, gerência, administração e garantia, deve ser do mesmo fabricante do equipamento No-break mencionado. 13.12. Kit de Trilhos para
Instalação em rack 19 polegadas. 13.13. Modelo de referência: Módulo de Bateria Externo – SURT192XLBP...

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO
BRASIL LTDA

Sim Sim Nenhuma 74 R$ 10.000,0000 R$ 740.000,0000 11/12/2018
15:19:47

Marca: APC
Fabricante: SCHNEIDER ELETRIC
Modelo / Versão: SURT192XLBP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  13.1. Módulo  de  bateria  externo  para  No-break  APC  modelo  SURT10000XLI, para  aumento  de  autonomia  de
operaçãoe/ou substituição de bancos exaurídos 13.2. Deve possuir módulos internos com baterias seladas, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (leakproof),
com vida útil de 3 a 5 anos; 13.3. O banco de baterias deve possuir tensão de 192 Vcc; 13.4. Deve permitir cascateamento; 13.5. Deve possuir baterias de troca a
quente (Hot Swap Batteries); 13.6. Deve permitir que o próprio usuário atualize/substitua as baterias; 13.7. Deve possui conectores de engate rápido; 13.8. Deve
ser fornecido com a capacidade máxima de baterias instaladas, que permitam o funcionamento em plena carga; 13.9. Deve ser fornecido acompanhado de acessório
para instalação em racks de 19 polegadas; 13.10. Garantia on-site de 24 (vinte e quatro) meses. 13.11. Por questões de compatibilidade, gerência, administração e
garantia, deve ser do  mesmo fabricante do  equipamento  No-break mencionado. 13.12. Kit de Trilhos para Instalação  em rack 19 polegadas. 13.13. Modelo  de
referência: Módulo de Bateria Externo – SURT192XLBP;

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO TIME
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 74 R$ 10.500,0000 R$ 777.000,0000 11/12/2018
17:49:15

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo / Versão: SURT192XLBP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de Baterias - Nobreak 10 kVA - 13.1. Módulo de bateria externo para No-break APC modelo SURT10000XLI,
para aumento de autonomia de operaçãoe/ou substituição de bancos exaurídos 13.2. Deve possuir módulos internos com baterias seladas, de chumbo ácido com
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eletrolítico suspenso (leakproof), com vida útil de 3 a 5 anos; 13.3. O banco de baterias deve possuir tensão de 192 Vcc; 13.4. Deve permitir cascateamento; 13.5.
Deve possuir baterias de troca a quente (Hot Swap Batteries); 13.6. Deve permitir que o próprio usuário atualize/substitua as baterias; 13.7. Deve possui conectores
de engate rápido; 13.8. Deve ser fornecido  com a capacidade máxima de baterias instaladas, que permitam o  funcionamento  em plena carga; 13.9. Deve ser
fornecido acompanhado de acessório para instalação em racks de 19 polegadas; 13.10. Garantia on-site de 24 (vinte e quatro) meses. 13.11. Por questões de
compatibilidade, gerência, dministração e garantia, deve ser do mesmo fabricante do equipamento No-break mencionado. 13.12. Kit de Trilhos para Instalação em
rack 19 polegadas. 13.13. Modelo de referência: Módulo de Bateria Externo – SURT192XLBP; / Declaramos que : O preço proposto será fixo e irreajustável, e os
tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza estão inclusos nos preços ofertados; Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas
no Edital e anexo; os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção. Condições de Fornecimento: Prazo de validade da Proposta:
60 dias ; Prazo de entrega: 30 dias ; Prazo de Garantia: 24 meses, on-site. A garantia dos materiais ofertados será prestada em conformidade com as exigências
técnicas constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.500,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 8.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 7.990,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:33:08:990

R$ 7.990,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:33:15:273

R$ 7.980,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:34:05:963

R$ 7.950,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:34:17:340

R$ 7.980,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:34:18:467

R$ 7.940,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:35:23:360

R$ 7.940,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:35:32:580

R$ 7.920,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:35:33:080

R$ 7.900,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:35:56:600

R$ 7.880,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:36:05:630

R$ 7.876,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:36:47:477

R$ 7.860,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:36:57:273

R$ 7.850,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:37:18:637

R$ 7.830,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:37:28:450

R$ 7.800,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:38:31:343

R$ 7.785,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:38:40:970

R$ 7.750,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:39:42:710

R$ 7.740,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:39:49:803

R$ 7.730,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:40:43:493

R$ 7.720,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:40:51:277

R$ 7.719,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:41:40:203

R$ 7.715,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:41:46:767

R$ 7.713,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:42:06:453

R$ 7.710,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:42:14:907

R$ 7.700,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:42:31:410

R$ 7.690,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:42:48:240

R$ 7.670,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:44:26:573

R$ 7.650,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:44:29:840

R$ 7.620,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:44:34:433

R$ 7.600,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:45:07:390

R$ 7.580,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:45:13:110

R$ 7.550,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:47:46:747

R$ 7.500,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:47:54:323

R$ 7.490,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:48:31:750

R$ 7.400,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:48:42:093

R$ 7.350,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:49:10:690

R$ 7.300,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:49:17:847

R$ 7.250,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:49:32:237

R$ 7.200,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:49:42:550

R$ 7.180,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:49:58:473

R$ 7.150,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:50:05:537

R$ 7.100,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:50:30:053

R$ 7.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:50:38:977

R$ 7.100,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:50:51:087

R$ 6.900,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:51:21:840

R$ 6.850,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:51:28:777

R$ 6.850,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:51:34:060

R$ 6.650,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:52:02:280

R$ 6.800,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:52:07:013

R$ 6.500,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:52:14:843

R$ 6.430,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:52:28:390

R$ 6.200,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:52:39:000

R$ 6.400,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:52:43:457

R$ 6.150,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:52:51:753

R$ 6.130,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:53:18:457

R$ 6.090,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:53:28:113

R$ 6.100,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:53:31:740

R$ 6.035,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:53:42:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações
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Aberto
12/12/2018
10:25:23

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:28:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:33:08.

Encerrado
12/12/2018
10:53:49

Item encerrado

Recusa
13/12/2018
11:05:09

Recusa da proposta. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60.525.714/0001-45, pelo melhor lance de
R$ 6.035,0000. Motivo: Proposta recusada devido estar acima do valor de referência. Licitante não reduzirá valor, conforme
manifestação no chat do sistema.

Recusa
13/12/2018
12:37:46

Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.012.469/0001-27, pelo melhor lance de R$
6.090,0000. Motivo: Proposta recusada devido estar acima do valor de referência. Licitante não reduzirá valor, conforme
manifestação no chat do sistema.

Aceite
14/12/2018
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, pelo melhor lance de R$ 6.100,0000 e com valor negociado a R$ 5.409,9800. Motivo: Valor reduzido
conforme negociação realizada no chat do sistema e manifestação da empresa licitante (14/12/2018 10:53:09).

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
15:56:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/12/2018
16:18:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO,
CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.

Habilitado
17/12/2018
09:14:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - EQUIPAMENTO WIRELESS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

28.414.250/0001-97 NEW TECH
DISTRIBUIDORA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 107 R$ 3.458,0000 R$ 370.006,0000 11/12/2018
16:05:15

Marca: UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: UBIQUITI UBNT NSM5 5GHZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14.1. Antena tipo painel direcional; 14.2. Deve possibilitar configuração como lado emissor ou receptor do sinal (master
x slave); 14.3. Deve ser compatível com a tecnologia MIMO 2x2; 14.4. Possuir dupla polarização linear com isolamento  de polarização  cruzada de, no mínimo,
22dB; 14.5. Deve ser homologado pela Anatel para trabalhar na faixa de frequência de 5,15 ~ 5,85 GHz; 14.6. Potência de transmissão mínima de 25 dBm; 14.7.
Antena com ganho mínimo de 10 dBi; 14.8. Capaz de fechar enlaces em até 20 Kms; 14.9. Taxa de transmissão: mínimo 256Mbps; 14.10. Throughput real: mínimo
200 Mbps; 14.11. Interface RJ-45 10/100/1000; 14.12. Alimentação PoE com fornecimento de fonte AC bivolt; 14.13. Índice de proteção mínimo IP67; 14.14.
Deve possibilitar NAT; 14.15. Deve possuir leds indicativos de funcionamento e intensidade de sinal; 14.16. Interface WAN deve aceitar configuração com IP estático
ou DHCP; 14.17. Deve suportar montagem em parede ou em objetos tubulares; 14.18. Deve acompanhar todas as peças necessárias para a montagem; 14.19.
Deve possuir terminal para aterramento; 14.20. Deve possuir embarcado software de configuração e gerenciamento via HTTPS, com as seguintes características
mínimas:  14.20.1.  Servidor  DHCP;  14.20.2.  Cliente  NTP;  14.20.3.  Registro  de  Logs;  14.20.4.  Estatísticas  Wireless;  14.20.5.  Controle  de  banda;  14.21.
Funcionalidades de ajuste mínimas: teste de enlace, alinhamento de antena, analisador de espectro, reset para o padrão de fábrica via ping (ICMP)

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO
BRASIL LTDA

Sim Sim Nenhuma 107 R$ 5.000,0000 R$ 535.000,0000 11/12/2018
15:19:47

Marca: UBIQUITI
Fabricante: UBIQUITI
Modelo / Versão: ROCKET RP-5AR-GEN2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14.1. Antena tipo painel direcional; 14.2. Deve possibilitar configuração como lado emissor ou receptor do sinal (master
x slave); 14.3. Deve ser compatível com a tecnologia MIMO 2x2; 14.4. Possuir dupla polarização linear com isolamento  de polarização  cruzada de, no mínimo,
22dB; 14.5. Deve ser homologado pela Anatel para trabalhar na faixa de frequência de 5,15 ~ 5,85 GHz; 14.6. Potência de transmissão mínima de 25 dBm; 14.7.
Antena com ganho mínimo de 10 dBi; 14.8. Capaz de fechar enlaces em até 20 Kms; 14.9. Taxa de transmissão: mínimo 256Mbps; 14.10. Throughput real: mínimo
200 Mbps; 14.11. Interface RJ-45 10/100/1000; 14.12. Alimentação PoE com fornecimento de fonte AC bivolt; 14.13. Índice de proteção mínimo IP67; 14.14.
Deve possibilitar NAT; 14.15. Deve possuir leds indicativos de funcionamento e intensidade de sinal; 14.16. Interface WAN deve aceitar configuração com IP estático
ou DHCP; 14.17. Deve suportar montagem em parede ou em objetos tubulares; 14.18. Deve acompanhar todas as peças necessárias para a montagem; 14.19.
Deve possuir terminal para aterramento; 14.20. Deve possuir embarcado software de configuração e gerenciamento via HTTPS, com as seguintes características
mínimas:  14.20.1.  Servidor  DHCP;  14.20.2.  Cliente  NTP;  14.20.3.  Registro  de  Logs;  14.20.4.  Estatísticas  Wireless;  14.20.5.  Controle  de  banda;  14.21.
Funcionalidades de ajuste mínimas: teste de enlace, alinhamento de antena, analisador de espectro, reset para o padrão de fábrica via ping (ICMP);

04.202.019/0001-71 BSB TIC SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 107 R$ 5.000,0000 R$ 535.000,0000 12/12/2018
08:23:03

Marca: ubnt
Fabricante: ubnt
Modelo / Versão: ubnt
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 10 MBPS, FREQUÊNCIA 5725 A 5850 MHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO
PONTO A PONTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 UNIDADES TRANSMISSORA E RECEPTORA, TIPO PORTAS FULL-DUPLEX, TIPO RADIO ENLACE DE MICROONDAS

01.432.068/0001-02 APIS SOLUCOES
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Sim Sim PPB 107 R$ 10.000,0000 R$ 1.070.000,0000 12/12/2018
08:19:33

Marca: intelbras
Fabricante: intelbras
Modelo / Versão: ProBackhaul
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 10 MBPS, FREQUÊNCIA 5725 A 5850 MHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO
PONTO A PONTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 UNIDADES TRANSMISSORA E RECEPTORA, TIPO PORTAS FULL-DUPLEX, TIPO RADIO ENLACE DE MICROONDAS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.000,0000 01.432.068/0001-02 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 5.000,0000 04.202.019/0001-71 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 5.000,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 3.458,0000 28.414.250/0001-97 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 3.457,9800 04.202.019/0001-71 12/12/2018 10:54:07:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:37

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:04:13

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:07:13.
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Encerrado
12/12/2018
11:15:42

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
15:34:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BSB TIC SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.202.019/0001-71, pelo melhor lance de R$
3.457,9800.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
15:56:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor BSB TIC SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.202.019/0001-71.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

17/12/2018
10:07:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSB TIC SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.202.019/0001-71.

Habilitado
17/12/2018
10:41:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BSB TIC SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 04.202.019/0001-71

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
10:53:15

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: BSB
TICnão cumpriu os seguintes itens do edital. 6.6 e 6.6.3 Não informou modelo no cadastro da proposta. Informou somente após
questionamento do pregoeiro.Não cumpriu o prazo estipulado n

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:37:02

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60525714000145.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

60.525.714/0001-45 17/12/2018 10:53 17/12/2018 15:37 Aceito

Motivo Intenção:BSB TICnão cumpriu os seguintes itens do edital. 6.6 e 6.6.3 Não informou modelo no cadastro da proposta. Informou somente
após questionamento do pregoeiro.Não cumpriu o prazo estipulado no subitem 9.8 do edital para o envio da documentação. Foram solicitados docs às
15.56 do dias 14/07 e a empresa enviou somente às 10:07 do dia 17/12. O equipamento ofertado (PBE-5AC), não atende requisitos 14.14, 14.16,
14.20, 14.20.1 a 14.20.5. Pz de entrega 120 dias, o máximo permitido é 30 dias conforme 4.2.

Item: 15 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

22.895.680/0001-91 HUMBERTO PEREIRA
SILVA 70706662172

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 20.000,0000 R$ 940.000,0000 12/12/2018
08:56:11

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: SWITCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não Nenhuma 47 R$ 93.090,0000 R$ 4.375.230,0000 11/12/2018
16:07:50

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: Dell Networking S4148F-ON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 15.1.1. O equipamento deve possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas 1 /10 Gigabit Ethernet SFP+ sem nenhum
bloqueio  (non-blocking); 15.1.2. As portas  SFP+ devem suportar transceivers dos  padrões SFP+ 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER e 10GBase-ZR, SFP
1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX e 1000Base-T e cabos SFP+ Direct Attach Cable (DAC); 15.1.3. Possuir 02 (duas) portas 40 QSFP+ Gigabit Ethernet
com suporte a transceivers dos padrões 40GBase-SR4, 40GBase-LR4 e cabos QSFP+ Direct Attach Cable (DAC); 15.1.4. Deve possuir 04 (quatro) portas QSFP28,
permitindo o uso de interfaces de 40GB e 100GB; 15.1.5. Cada Switchs deverá acompanhar cabo de empilhamento, com no mínimo 1 (um) metro de comprimento,
alcançando a velocidade de 40Gbps. Este cabo poderá utilizar porta dedicada ou uma das interfaces 40Gbps do Switchs. 15.1.6. Possuir matriz de comutação com
capacidade de pelo menos 1.76 Tbps; 15.1.7. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 1320 Mpps; 15.1.8. Deverá ter capacidade de rotear e comutar
pacotes através de ASICs sem a necessidade de adição  de hardware ou licenças adicionais; 15.1.9. Possuir latência inferior ou igual 800 ns (oitocentos nano
segundos) de comutação porta a porta; 15.1.10. Possuir capacidade para no mínimo 160.000 endereços MAC; 15.1.11. Suporte a Jumbo Frames de no mínimo
9000 bytes; 15.1.12. Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45; 15.1.13. Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta Ethernet RJ-45 para
administração fora de banda (out-of-band management); 15.1.14. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação
de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 15.1.15. Possuir fontes de alimentação redundantes internas ao equipamento com ajuste automático de
tensão 110 ou 220 volts; 15.1.16. As fontes e ventiladores devem ser redundantes e hot-swappable; 15.1.17. O equipamento deve ser específico para o ambiente
de Datacenter com comutação de pacotes de alto desempenho e arquitetura “non blocking”; 15.1.18. Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 RU); 15.1.19.
Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de fixação; 15.5.1. possuir suporte DDG (0800) atendendo os seguintes
níveis de severidade: 15.5.2. 1º nível: suporte inicial, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos com atendimento fornecido pela contratada no regime 8 (oito) horas por
dia, 5 (cinco) dias por semana, remotamente. 15.5.3. 2º nível: suporte profissional, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos fornecido pelo fabricante no regime de 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Garantia de 60 meses 24x7. Proposta valida por 60 dias. Estamos de acordo com todas as fases do Edital.

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO
DE BENS DE CONSUMO
LTDA.

Não Não Nenhuma 47 R$ 107.000,0000 R$ 5.029.000,0000 11/12/2018
08:41:37

Marca: HPE/ARUBA
Fabricante: HPE/ARUBA
Modelo / Versão: HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 48 portas Gigabit Ethernet SFP+ ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HPE/ARUBA
PART NUMBER: JH390A + JG552A + JC680A + H2SN1E + JG326A MODELO: HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch + HPE 5y FC 24x7 5940 + (02) HPE X711
Frt(prt)  Bck(pwr)  HV Fan Tray  + (02)  HPE 58x0AF  650W AC  Power Supply  + (01)  HPE X240  40G  QSFP+ QSFP+ 1m DAC  Cable  links  de comprovação:
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05158726&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=uk&lc=en
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c05240812

01.095.742/0001-00 WINTRONIC COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 150.000,0000 R$ 7.050.000,0000 11/12/2018
11:21:56

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO TIME
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 200.000,0000 R$ 9.400.000,0000 11/12/2018
17:57:12

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: S4148F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 48 portas Gigabit Ethernet SFP+ 12.1. Switch de Rede, do tipo Top of Rack, com as seguintes características
técnicas mínimas: 15.1.1.O equipamento deve possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas 1 /10 Gigabit Ethernet SFP+ sem nenhum bloqueio (non-blocking);
15.1.2.As portas SFP+ devem suportar transceivers dos padrões SFP+ 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER e 10GBase-ZR ou 10Gbase-LH, SFP 1000Base-SX,
1000Base-LX, 1000Base-ZX ou 1000Base-LH e 1000Base-T e cabos SFP+ Direct Attach Cable (DAC); 15.1.3.Possuir 02 (duas) portas 40 QSFP+ Gigabit Ethernet
com suporte a transceivers dos padrões 40GBase-SR4, 40GBase-LR4 e cabos QSFP+ Direct Attach Cable (DAC); 15.1.4.Deve possuir 04 (quatro) portas QSFP28,
permitindo o uso de interfaces de 40GB e 100GB; 15.1.5.Cada Switchs deverá acompanhar cabo de empilhamento, com no mínimo 1 (um) metro de comprimento,
alcançando a velocidade de 40Gbps. Este cabo poderá utilizar porta dedicada ou uma das interfaces 40Gbps do Switchs. 15.1.6.Possuir matriz de comutação com
capacidade de pelo menos 1.76 Tbps; 15.1.7.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 1320 Mpps; 15.1.8.Deverá ter capacidade de rotear e comutar
pacotes através de ASICs sem a necessidade de adição de hardware ou licenças adicionais; 15.1.9.Possuir latência inferior ou igual 1 µs (um microsegundo) de
comutação porta a porta; 15.1.10. Possuir capacidade para no mínimo 160.000 endereços MAC; 15.1.11. Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9000 bytes;
15.1.12. Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45; 15.1.13. Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta Ethernet RJ-45 para dministração
fora de banda (out-of-band management); 15.1.14. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as
funcionalidades descritas nesta especificação. 15.1.15. Possuir fontes de alimentação redundantes internas ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 ou
220 volts; 15.1.16. As fontes e ventiladores devem ser redundantes e hot-swappable; 15.1.17. O equipamento deve ser específico para o ambiente de Datacenter
com comutação de pacotes de alto desempenho e arquitetura “non blocking”; 15.1.18. Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 RU); 15.1.19. Instalável em
rack  padrão  de  19”,  sendo  que  deverão  ser fornecidos  os  respectivos  kit’s  de  fixação;  15.2.  Funcionalidades  Gerais  15.2.1.Possuir  porta  de  console  para
gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
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porta de console devem ser fornecidos); 15.2.2.Gerenciável via Telnet e SSH; 15.2.3.Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma
porta especificada; 15.2.4.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em um switch remoto no mesmo domínio
L2 ou em outro  domínio  L2 através de tunelamento; 15.2.5.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2); 15.2.6.Implementar o  protocolo  Syslog para funções de
“logging”  de  eventos;  15.2.7.Implementar o  protocolo  NTPv4;  15.2.8.Suportar autenticação  via RADIUS ou TACACS;  15.2.9.Possuir  suporte  a  protocolo  de
autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 15.6. Garantia de Hardware: 15.6.1.O fabricante do equipamento deverá possuir central de
atendimento técnico de alto nível. 15.6.2.O equipamento ofertado deverá possuir 5 (cinco) anos de garantia “on site”, prestado pelo fabricante, com atendimento 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. //// / Declaramos que : O preço proposto será fixo e irreajustável, e os tributos, tarifas e despesas de
qualquer natureza estão inclusos nos preços ofertados; Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexo; os produtos
ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção. Condições de Fornecimento: Prazo de validade da Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 30
dias ; Prazo de Garantia: 5 anos. A garantia dos materiais ofertados será prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 150.000,0000 01.095.742/0001-00 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 107.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 93.090,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 20.000,0000 22.895.680/0001-91 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 75.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:57:08:267

R$ 96.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:58:06:210

R$ 70.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:59:44:530

R$ 105.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:01:45:037

R$ 100.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:04:15:160

R$ 65.300,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:37:24:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
09:54:20

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
09:58:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:01:24.

Suspenso
12/12/2018
10:11:42

Item suspenso.

Aberto
12/12/2018
10:32:32

Item aberto.

Encerrado
12/12/2018
10:41:42

Item encerrado

Recusa
13/12/2018
11:34:25

Recusa da proposta. Fornecedor: HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172, CNPJ/CPF: 22.895.680/0001-91, pelo melhor lance de
R$ 20.000,0000. Motivo: Considerando a falta de retorno às informações solicitadas reiteradamente pelo pregoeiro via chat do
sistema e, ainda, de infrutífero contato telefônico tentado através do número registrado no SICAF a proposta está sendo
desclassificada.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
11:40:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/12/2018
11:58:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
12:08:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/12/2018
12:15:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29.

Aceite
14/12/2018
09:14:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, pelo melhor lance de R$
65.300,0000 e com valor negociado a R$ 59.000,0000. Motivo: Novo valor sugerido pela empresa considerando desconto adicional
obtido junto ao fabriacante, conforme chat do sistema (13/12/2018 11:49:21).

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

22.895.680/0001-91 HUMBERTO PEREIRA SILVA
70706662172

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 5.000,0000 R$ 920.000,0000 12/12/2018
08:56:11

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: SWITCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim PPB 184 R$ 8.900,0000 R$ 1.637.600,0000 11/12/2018
19:07:00

Marca: ZYXEL
Fabricante: ZYXEL
Modelo / Versão: XGS2210-28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável Camada 2 28p sendo 4 portas SFP+ 10GB - conforme as Características Gerais do  termo de
referencia. entrega/validade/garantia: conforme o edital

17.023.484/0001-97 3A SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 8.970,0000 R$ 1.650.480,0000 11/12/2018
16:28:40

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: N1524
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dell Networking Switch N1524 c/ 24x 10/100/1000Mbps + 4x portas 10GB SFP+ (Empilhavel ate 4 unid.)

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 8.971,9300 R$ 1.650.835,1200 11/12/2018
17:04:46

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Modelo / Versão: WS-C2960L-24TQ-LL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS.
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00.111.511/0001-80 DELTA CABLE TELE
INFORMATICA COM E REP
COMERCIAIS LTDA

Não Não Nenhuma 184 R$ 9.500,0000 R$ 1.748.000,0000 12/12/2018
08:45:11

Marca: Zyxel
Fabricante: Zyxel
Modelo / Versão: XGS2210-28HP
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  SWITCH (COMUTADOR)  24P  10/100/1000  PoE  +  4P  SFP+  10  GBPS  GERENCIÁVEL  L2  -  XGS2210-28HP  -
XGS2210-28HP - ZYXEL

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO
BRASIL LTDA

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 10.000,0000 R$ 1.840.000,0000 11/12/2018
15:25:30

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: N2024
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16.1.Características Gerais 16.2.O equipamento de comutação de pacotes de alto desempenho. A arquitetura deve ser
non-blocking visando  comutação  de baixa latência;  16.3.Deve possuir latência de, no  máximo, 5  (cinco) microssegundos para conexões a 10Gbps (SFP+) e
conexões a 1Gbps (1000BASE-T); 16.4.Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Mbps UTP (RJ-45) fixas; 16.5.Deve possuir 4 (quatro) slots 10Gbps
SFP+ fixos não  podendo ser do  tipo  COMBO devendo suportar transceivers nos padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10Gbase-SR e 10Gbase-LR; 16.6.Deve
possuir, no  mínimo, capacidade de comutação  de 128 (cento  e vinte e oito) Gbps; 16.7.Deve possuir, no  mínimo, capacidade de encaminhamento  de 95 Mpps
(noventa e cinco milhões de pacotes por segundo); 16.8.Deve possuir, no mínimo, capacidade de armazenamento de 3000 (trinta e dois mil) MACs em sua tabela;
16.9.Deve suportar as normas técnicas IEEE803u (100Base-TX), IEEE 803z  (1000Base-X), IEEE 803ab (1000Base-T), IEEE 803ae (10GBase-X); 16.10. Deve
suportar, no mínimo, jumbo frames de 9.000 (nove mil) bytes em todas as portas. A porta de gerenciamento não precisa suportar jumbo frame; 16.11. Deve ter
configuração de CPU e Memórias RAM e Flash suficientes para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 16.12. Deve possuir fonte de
alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 16.13. suportar fonte de alimentação redundante EXTERNA; 16.14. Deve
possibilitar instalação em rack padrão de 19”, ocupando, no máximo, 1 (uma) unidade de rack (1 R.U.), sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de
fixação; 16.15. Deve possibilitar ser empilhável com switches do mesmo modelo por meio  do uso portas específicas para este fim ou quaisquer das portas UTP
(1/100/1000Gbps) e SFP+ (10Gbps). 16.16. A funcionalidade de empilhamento deve possuir, no mínimo, as seguintes características: 16.16.1. Deve ser possível
empilhar, no  mínimo, 6  (seis) unidades; 16.16.2. Em caso  de falha do  switch controlador da pilha, um controlador de reserva deve ser selecionado de forma
automática, sem que seja necessária intervenção manual; 16.16.3. A pilha de switches deverá ser gerenciada por meio de console em modo texto ou gráfico como
uma entidade única; 16.16.4. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP; 16.17. Funções Gerais 16.18. Deve possuir porta de
console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-23 Os cabos e eventuais adaptadores necessários para
acesso à porta de console devem ser fornecidos; 16.19. Deve ser gerenciável via Telnet e SSH; 16.20. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); 16.21. Deve
ser gerenciável por meio  dos protocolos IPv4 e IPv6; 16.22. Deve implementar nativamente 4 grupos RMON MIB (History, Statistics, Alarms e 16.23. Events)
conforme RFC 2819; 16.24. Deve implementar o protocolo Syslog, ou equivalente, com entrega confiável de mensagens para servidores remotos em tempo real;
16.25. Deve implementar o protocolo SNTP 16.26. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS; 16.27. Deve implementar controle de acesso por porta (IEEE
801x); 16.28. Deve implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço  IP (v4 e v6) de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e
destino, endereços MAC de origem e destino e VLAN; 16.29. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 16.30. Deve implementar DHCP Snooping,
DHCP client e DHCP Relay; 16.31. Deve implementar, no mínimo, 8 (oito) filas de saída por porta; 16.32. Deve implementar, no mínimo, 1 (uma) fila de saída com
prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 16.33. Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 801p QoS); 16.34. Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada
nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme 16.35. definições do IETF; 16.36. Deve implementar classificação de
tráfego baseada em endereço IP (v4 e v6) de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 16.37. Deve possuir
suporte a Software Defined Network (SDN) com OpenFlow  e sFlow;  16.38. Funções da Camada 2 (Enlace)  16.39. Deve implementar LANs Virtuais (VLANs)
conforme definições do padrão IEEE 801Q e 801ad (Q-in-Q); 16.40. Deve permitir a criação de, no mínimo, 1000 VLANs ativas baseadas em portas; 16.41. Deve
suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 801Q;
16.42. Deve implementar a funcionalidade de Link Aggregation conforme padrão IEEE 803ad; 16.43. Deve implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão
IEEE 801d; 16.44. De

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 10.000,0000 R$ 1.840.000,0000 11/12/2018
15:28:47

Marca: dell
Fabricante: dell
Modelo / Versão: Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

01.432.068/0001-02 APIS SOLUCOES
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 10.000,0000 R$ 1.840.000,0000 12/12/2018
08:19:33

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo / Versão: tplink
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não Nenhuma 184 R$ 13.000,0000 R$ 2.392.000,0000 11/12/2018
16:12:16

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: Dell Networking S3048-ON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16.2. O equipamento  de comutação de pacotes de alto  desempenho. A arquitetura deve ser non-blocking visando
comutação  de baixa  latência;  16.3. Deve possuir  latência de, no  máximo, 3  (três)  microssegundos  para  conexões  a 10Gbps (SFP+)  e de, no  máximo, 5
microssegundos para conexões a 1Gbps (1000BASE-T); 16.4. Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Mbps UTP (RJ-45) fixas; 16.5. Deve possuir 4
(quatro) slots  10Gbps SFP+ fixos  não  podendo  ser do  tipo  COMBO devendo  suportar transceivers nos  padrões  1000Base-SX, 1000Base-LX, 10Gbase-SR e
10Gbase-LR; 16.6. Deve possuir, no  mínimo, capacidade de comutação  de 176 (cento  e setenta e seis) Gbps; 16.7. Deve possuir, no  mínimo, capacidade de
encaminhamento de 130Mpps (cento e trinta milhões de pacotes por segundo); 16.8. Deve possuir, no mínimo, capacidade de armazenamento de 3000 (trinta e
dois mil) MACs em sua tabela; 16.9. Deve suportar as normas técnicas IEEE803u (100Base-TX), IEEE 803z (1000Base-X), IEEE 803ab (1000Base-T), IEEE 803ae
(10GBase-X); 16.10. Deve suportar, no mínimo, jumbo frames de 9.000 (nove mil) bytes em todas as portas. A porta de gerenciamento não precisa suportar
jumbo  frame;  16.11.  Deve  ter configuração  de  CPU  e  Memórias  RAM  e  Flash suficientes  para  implementação  de  todas  as  funcionalidades  descritas  nesta
especificação; 16.12. Deve possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 16.13. Deve suportar fonte de
alimentação redundante interna; 16.14. Deve estar equipado com ventiladores de fluxo de ar trás para frente (back-to-front) ou de frente para trás (front-to-back);
16.15. Deve possibilitar instalação  em rack padrão  de 19”, ocupando, no  máximo, 1  (uma) unidade de rack (1  R.U.), sendo  que deverão  ser fornecidos os
respectivos Kit’s de fixação; 16.16. Deve possibilitar ser empilhável com switches do mesmo modelo por meio do uso portas específicas para este fim ou quaisquer
das portas UTP (1/100/1000Gbps) e SFP+ (10Gbps). 16.17. A funcionalidade de empilhamento deve possuir, no mínimo, as seguintes características: 16.17.1. Deve
ser possível empilhar, no mínimo, 6 (seis) unidades; 16.17.2. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador de reserva deve ser selecionado de
forma automática, sem que seja necessária intervenção manual; 16.17.3. A pilha de switches deverá ser gerenciada por meio de console em modo texto ou gráfico
como  uma entidade única; 16.17.4. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único  endereço  IP; 16.19. Deve possuir porta de console para
gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-23 Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta
de console devem ser fornecidos; 16.20. Deve ser gerenciável via Telnet e SSH; 16.21. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); 16.22. Deve ser gerenciável
por meio dos protocolos IPv4 e IPv6; 16.23. Deve implementar nativamente 4 grupos RMON MIB (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 2819; 16.24.
16.25. Deve implementar o  protocolo  Syslog (RFC 5424) com entrega confiável de mensagens para servidores syslog remotos; 16.26. Deve implementar o
protocolo  NTPv3; 16.27. Deve suportar autenticação  via RADIUS e TACACS; 16.28. Deve implementar controle de acesso  por porta (IEEE 801x); 16.29. Deve
implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP (v4 e v6) de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de
origem e destino e VLAN; 16.30. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 16.31. Deve implementar DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay;
16.32. Deve implementar, no mínimo, 8 (oito) filas de saída por porta; 16.33. Deve implementar, no mínimo, 1 (uma) fila de saída com prioridade estrita por porta e
divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 16.34. Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe
de  serviço  do  frame ethernet  (IEEE 801p QoS);  16.35. Deve  implementar classificação, marcação  e priorização  de tráfego  baseada nos  valores  do  campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do  cabeçalho  IP, conforme definições do IETF; Garantia de 12 meses. Prazo  de validade da proposta é de 60 dias.
Estamos de acordo com todas as fases do Edital.

01.095.742/0001-00 WINTRONIC COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 15.000,0000 R$ 2.760.000,0000 11/12/2018
11:21:56

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 184 R$ 44.000,0000 R$ 8.096.000,0000 11/12/2018
08:41:37
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Marca: HPE/ARUBA
Fabricante: HPE/ARUBA
Modelo / Versão: HPE 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável Camada 2 28p sendo 4 portas SFP+ 10GB ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL.
MARCA: HPE/ARUBA PART NUMBER: JH323A +JD362B MODELO: HPE 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch + HPE X361 150W AC Power Supply links de comprovação:
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04843026&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=uk&lc=en
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04907437

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO TIME
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 184 R$ 100.000,0000 R$ 18.400.000,0000 11/12/2018
18:00:34

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: N3024
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gerenciável Camada 2 - Switch Gerenciável Camada 2 28p sendo 4 portas SFP+ 10GB: 16.1. Características
Gerais 16.2. O equipamento de comutação de pacotes de alto desempenho. A arquitetura deve ser non-blocking visando comutação de baixa latência; 16.3. Deve
possuir latência de, no máximo, 5 (cinco) microssegundos para conexões a 10Gbps (SFP+) e conexões a 1Gbps (1000BASE-T); 16.4. Deve possuir 24 (vinte e
quatro) portas 10/100/1000Mbps UTP (RJ-45) fixas; 16.5. Deve possuir 4 (quatro) slots 10Gbps SFP+ fixos não podendo ser do tipo COMBO devendo suportar
transceivers nos padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10Gbase-SR e 10Gbase-LR; 16.6. Deve possuir, no mínimo, capacidade de comutação de 128 (cento e vinte
e oito) Gbps; 16.7. Deve possuir, no mínimo, capacidade de encaminhamento de 95 Mpps (noventa e cinco milhões de pacotes por segundo); 16.8. Deve possuir, no
mínimo, capacidade de armazenamento de 3000 (trinta e dois mil) MACs em sua tabela; 16.9. Deve suportar as normas técnicas IEEE803u (100Base-TX), IEEE
803z (1000Base-X), IEEE 803ab (1000Base-T), IEEE 803ae (10GBase-X); 16.10. Deve suportar, no mínimo, jumbo frames de 9.000 (nove mil) bytes em todas as
portas. A porta de gerenciamento não precisa suportar jumbo frame; 16.11. Deve ter configuração de CPU e Memórias RAM e Flash suficientes para implementação
de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 16.12. Deve possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e
220 volts; 16.13. Deve suportar fonte de alimentação  redundante interna; 16.14. Deve possibilitar instalação em rack padrão de 19”, ocupando, no máximo, 1
(uma) unidade de rack (1 R.U.), sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de fixação; 16.15. Deve possibilitar ser empilhável com switches do mesmo
modelo  por  meio  do  uso  portas  específicas  para  este  fim  ou quaisquer das  portas  UTP  (1/100/1000Gbps)  e  SFP+ (10Gbps). 16.16.  A funcionalidade  de
empilhamento deve possuir, no mínimo, as seguintes aracterísticas:16.16.1. Deve ser possível empilhar, no mínimo, 6 (seis) unidades; 16.16.2. Em caso de falha do
switch controlador da pilha, um controlador de reserva deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual; 16.16.3. A pilha de
switches deverá ser gerenciada por meio  de console em modo texto ou gráfico como uma entidade única; 16.16.4. A pilha de switches deverá ser gerenciada
através de um único endereço IP; 16.17. Funções Gerais 16.18. Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector
deve ser RJ-45 ou padrão RS-23 Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos; 16.19. Deve ser gerenciável
via Telnet e SSH; 16.20. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3); 16.21. Deve ser gerenciável por meio dos protocolos IPv4 e IPv6; //// / Declaramos que : O
preço proposto será fixo e irreajustável, e os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza estão inclusos nos preços ofertados; Examinamos, conhecemos e nos
submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexo; os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção. Condições de
Fornecimento: Prazo de validade da Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 30 dias ; Prazo de Garantia: 12 meses. A garantia dos materiais ofertados será prestada
em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 100.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 44.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 15.000,0000 01.095.742/0001-00 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 13.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 01.432.068/0001-02 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 12.980.808/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 9.500,0000 00.111.511/0001-80 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 8.971,9300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 8.970,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 8.900,0000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 5.000,0000 22.895.680/0001-91 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 14.800,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:26:32:680

R$ 30.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:28:53:643

R$ 4.999,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:30:52:077

R$ 11.250,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:31:36:423

R$ 5.000,0000 00.111.511/0001-80 12/12/2018 10:31:55:220

R$ 8.969,9900 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:33:10:617

R$ 8.969,9800 12.980.808/0001-61 12/12/2018 10:33:15:993

R$ 8.969,9700 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:33:31:353

R$ 8.969,9600 12.980.808/0001-61 12/12/2018 10:33:37:027

R$ 8.969,9500 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:33:54:247

R$ 8.969,9400 12.980.808/0001-61 12/12/2018 10:33:57:933

R$ 8.950,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:34:03:310

R$ 8.949,9900 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:34:15:513

R$ 8.949,9800 12.980.808/0001-61 12/12/2018 10:34:18:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:25:35

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:28:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:33:08.

Encerrado
12/12/2018
10:34:42

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
12:47:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

13/12/2018
12:48:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
19.518.708/0001-67.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
11:31:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
12:13:43

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
19.518.708/0001-67.

Recusa
14/12/2018
12:13:43

Recusa da proposta. Fornecedor: INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, pelo melhor lance de
R$ 4.999,9900. Motivo: Produto não atende integralmente as especificações técnicas solicitadas.
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Recusa
14/12/2018
13:06:11

Recusa da proposta. Fornecedor: HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172, CNPJ/CPF: 22.895.680/0001-91, pelo melhor lance de R$
5.000,0000. Motivo: Considerando a falta de retorno às informações solicitadas reiteradamente pelo pregoeiro via chat e de infrutífero
contato telefônico tentado através do número registrado no SICAF, a proposta está sendo recusada. Salienta-se que este licitante não
respondeu a nenhum dos chamados efetuados anteriorme

Recusa
14/12/2018
13:37:40

Recusa da proposta. Fornecedor: DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.111.511/0001-80,
pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Considerando contato telefônico realizado com a empresa, a mesma manifestou que o
produto ofertado não atende integralmente as especificações técnicas solicitadas e por este motivo a proposta está sendo recusada.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
13:38:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
13:58:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61.

Aceite
14/12/2018
14:45:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.980.808/0001-61,
pelo melhor lance de R$ 8.949,9800.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
15:57:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
16:24:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61.

Habilitado
17/12/2018
10:35:15

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61, pelo melhor lance de R$ 8.949,9800.

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
10:58:07

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: O
equipamento ofertado pela empresa DADB não atende nos seguintes requisitos: 16.16.1 pede empilhamento de 6 unidades o switch
1524P empilha apenas 4 unidades, conforme página 1 do datash

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
14:48:04

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60525714000145.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

60.525.714/0001-45 17/12/2018 10:58 17/12/2018 14:48 Aceito

Motivo Intenção:O equipamento ofertado pela empresa DADB não atende nos seguintes requisitos: 16.16.1 pede empilhamento de 6 unidades o
switch 1524P empilha apenas 4 unidades, conforme página 1 do datasheet. "Up to 200 1GbE ports in a 4-unit stack for high-density,high-availability in
IDFs, MDFs and wiring closets." 16.8 pede tabela de Trinta e dois mil MAC o switch ofertado possui apenas 16.000MAC. https://i.dell.com/sites
/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/Dell_Networking_N1500_Serie

Item: 17 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

17.023.484/0001-97 3A SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 4.670,0000 R$ 1.064.760,0000 11/12/2018
16:28:40

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: JL385A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HPE Switch 1920S-24G-2SFP com 24x PoE+ 10/100/1000Mbps RJ45 + 2x SFP 1G (Potencia PoE+: 370W)

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO
BRASIL LTDA

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 5.000,0000 R$ 1.140.000,0000 11/12/2018
15:35:29

Marca: DLINK
Fabricante: DLINK
Modelo / Versão: DGS-1510-28P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17.2. Arquitetura: 17.2.1. Permitir instalação  em gabinete de 19" (dezenove polegadas). LEDs de identificação  de
atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação. 17.2.2. Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automático. 17.2.3.
Possuir  altura de no  máximo  1  RU. 17.2.4. Suportar operação  normal em temperaturas  de 5ºC  até 40°C. 17.3. CONECTIVIDADE:  17.4. Possuir 24  portas
GigabitEthernet 1000Base-T autosense e autonegóciavel com suporte a conectores RJ-45 de acordo com o padrão IEEE 802.3ab. As portas deverão ser compatíveis
com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u. 17.5. Implementar o padrão IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) nas 24 portas exigidas no item 6
sem necessidade de fonte adicional para alimentar todas as portas na potência de 15,4 W. 17.5.1. Implementar o padrão IEEE 802.3at (Power over Ethernet plus –
PoE+) nas 24 portas exigidas no item 6. Em 5 portas, no mínimo, a funcionalidade deverá estar habilitada sem a necessidade de fonte adicional. 17.5.2. Possuir, no
mínimo, 2 (duas) portas 1GE com suporte à inserção de transceivers do tipo SFP (compatíveis com padrão IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab). Essas portas podem estar
incluídas na quantidade exigida no item 6. 17.5.3. As portas ópticas deverão ser compatíveis com os transceivers correspondentes dos itens 7 a 11 desse mesmo
Lote, ou seja, SFP nos casos que se tratar de interface 1GE e SFP+ ou XFP nos casos que se tratar de interfaces 10GE. 17.5.4. Arquitetura de switch Stackable,
permitindo o empilhamento de no mínimo 6 (seis) unidades por caminhos redundantes através de cabo do tipo closed-loop, e com desempenho mínimo de 10 (dez)
Gbps fullduplex por porta de empilhamento, sendo que as portas de empilhamento devem ser adicionais às solicitadas no  itens 6 e 9. 17.5.5. Possuir porta de
console para ligação direta e através de terminal RS232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB ou
RJ-45. 17.5.6.Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do equipamento a partir de computador equipado com porta USB, bem
como o cabo para permitir o empilhamento 17.6. DESEMPENHO: 17.6.1. Capacidade de comutação de no mínimo 88 (oitenta e oito) Gbps nonblocking, ou seja,
(quarenta e quatro) Gbps entrando e saindo simultaneamente. 17.6.2. Capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo (trinta e três) Mpps non- blocking,
com pacotes de, no máximo 128 (cento e vinte e oito) bytes, incluso cabeçalhos ethernet, TCP/UDP e Ipv4/IPv6. 17.6.3. Capacidade de armazenamento de no
mínimo 8.000 (oito mil) endereços MAC. 17.6.4. Implementar a configuração de no mínimo 255 (duzentas e cinquenta e cinco) Vlans Ids. 17.6.5. Implementar a
configuração  de no  mínimo  255  (duzentos  e  cinquenta e cinco)  VLANs ativas  simultaneamente. 17.7. FUNCIONALIDADES: 17.7.1. Implementar as  seguintes
funcionalidades/padrões: 17.7.2. Padrão IEEE 802.3x (Flow Control); 17.7.3. Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree); 17.7.4. Padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning
Tree); 17.7.5. Padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree); 17.7.6. Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation); 17.7.7. Padrão IEEE 802.1p (CoS – Class of Service);
17.7.8. Padrão IEEE 802.1x (Network Access Control); 17.7.9. VLANs segundo o padrão  IEEE 802.1q; 17.7.10. IGMPv1, IGMPv2 e IGMPv3 snooping; 17.7.11.
DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de servidores DHCP não autorizados na rede; 17.7.12. Espelhamento do tráfego de entrada e saída
de múltiplas portas do switch em uma única porta, inclusive entre portas de diferentes unidades de uma pilha; 17.7.13. Espelhamento do tráfego de entrada e saída
de múltiplas VLANs do switch em uma única porta, inclusive entre portas de diferentes unidades de uma pilha; 17.7.14. Mecanismos que viabilizem a limitação e
controle do  broadcast; 17.7.15. Mecanismos de proteção  contra Destination Lookup Failure; 17.7.16. Mecanismos de proteção  contra arp spoofing; 17.7.17.
Encaminhamento de Jumbo Frames com tamanho mínimo de 9000 bytes nas portas Gigabit Ethernet e nas portas 10 Gigabit Ethernet; 17.7.18. Implementar os
protocolos LLDP (IEEE 802.1ab) e LLDP-MED. 17.7.19. Implementar reconhecimento de Telefones IP e provisiona&#769;-los na VLAN de voz automaticamente.
17.7.20. Implementar IPv6. 17.7.21. Implementar a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento. 17.7.22. Implementar resolução de endereços IPv4 e IPv6
(via consultas DNS) para nomes (hostnames) atribui&#769;dos aos ativos de rede. 17.7.23. Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades: ICMP request,
ICMP Reply e ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP). 17.7.24. Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet e SNMP, sobre Ipv6. E DEMAIS
CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 6.000,0000 R$ 1.368.000,0000 11/12/2018
11:16:06

Marca: CISCO
Fabricante: CISCO
Modelo / Versão: SG350-28P-K9-BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: CISCO MODELO: SG350-28P-K9-BR Adequado para camada: 3 Família de produtos: 350 Fator
de forma: Ambiente trabalho Montável sobre rack Fonte de alimentação: Fonte de alimentação Gerenciável: Sim Nome de marca: Cisco Número total de portas de
rede: 26 Número total de slots de expansão: 4 Porta stack: Não Tecnologia Ethernet: Gigabit Ethernet Tecnologia de rede: 10/100/1000Base-TX 1000Base-X Tipo
de meio suportado: Cabo de par trançado Fibra óptica Tipo de produto: Comutador Ethernet Tipo de slot de expansão: SFP Características físicas Altura: 36,8 mm
Fator de forma: Ambiente trabalho  Largura:  439,4 mm Peso  (aproximado): 3,83 kg Profundidade:  256,5  mm Unidade compatível de rack: 1U Descrição  da
alimentação Fonte de alimentação: Fonte de alimentação Expansões de E/S Número de Slots SFP: 4 Número total de slots de expansão: 4 Ranhura SFP partilhada:
Sim Tipo de slot de expansão: SFP Gerenciamento e protocolos Gerenciável: Sim Informações gerais Fabricante: Cisco Systems, Inc Modelo do produto: SG350-28P
Nome de marca: Cisco  Nome do  produto: SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Comutador Ethernet Número  da peça do  fabricante: SG350-28P-K9-NA Séries do
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produto: 350 Tipo de produto: Comutador Ethernet Interfaces/Portas Modular: Sim Número total de portas de rede: 26 Porta stack: Não Porta uplink: Sim Mídia e
desempenho Tecnologia Ethernet: Gigabit Ethernet Tecnologia de rede: 10/100/1000Base-TX 1000Base-X Tipo de meio suportado: Cabo de par trançado Rede e
Comunicação Adequado para camada: 3...

01.095.742/0001-00 WINTRONIC COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 10.000,0000 R$ 2.280.000,0000 11/12/2018
11:21:56

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

12.980.808/0001-61 DADB REPRESENTACOES
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 10.000,0000 R$ 2.280.000,0000 11/12/2018
15:28:47

Marca: dell
Fabricante: dell
Modelo / Versão: Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

01.432.068/0001-02 APIS SOLUCOES
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 10.000,0000 R$ 2.280.000,0000 12/12/2018
08:19:33

Marca: tplink
Fabricante: tplink
Modelo / Versão: tplink
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

22.895.680/0001-91 HUMBERTO PEREIRA SILVA
70706662172

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 10.000,0000 R$ 2.280.000,0000 12/12/2018
08:56:11

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: SWITCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não Nenhuma 228 R$ 14.000,0000 R$ 3.192.000,0000 11/12/2018
16:14:34

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: Networking N2024P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 17.3. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas). 17.4. LEDs de identificação de atividades de status
do  sistema, de cada porta e de alimentação. 17.5. Fonte de alimentação  AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento  automático. 17.6. Possuir altura de no
máximo 1 RU. 17.7. Suportar operação normal em temperaturas de 5ºC até 40°C. 17.9. Possuir 24 portas GigabitEthernet 1000Base-T autosense e autonegóciavel
com suporte a conectores RJ-45 de acordo com o padrão IEEE 802.3ab. As portas deverão ser compatíveis com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u.
17.10. Implementar o padrão IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) nas 24 portas exigidas no item 6 sem necessidade de fonte adicional para alimentar todas
as portas na potência de 15,4 W. 17.11. Implementar o padrão IEEE 802.3at (Power over Ethernet plus – PoE+) nas 24 portas exigidas no item 6. Em 5 portas, no
mínimo, a funcionalidade deverá estar habilitada sem a necessidade de fonte adicional. 17.12. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 1GE com suporte à inserção de
transceivers do tipo SFP (compatíveis com padrão IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab). Essas portas podem estar incluídas na quantidade exigida no item 6. 17.13. As
portas ópticas deverão ser compatíveis com os transceivers correspondentes dos itens 7 a 11 desse mesmo Lote, ou seja, SFP nos casos que se tratar de interface
1GE e SFP+ ou XFP nos casos que se tratar de interfaces 10GE. 17.14. Arquitetura de switch Stackable, permitindo o empilhamento de no mínimo 6 (seis) unidades
por caminhos redundantes através de cabo do tipo closed-loop, e com desempenho mínimo de 10 (dez) Gbps fullduplex por porta de empilhamento, sendo que as
portas de empilhamento devem ser adicionais às solicitadas no itens 6 e 9. 17.15. Possuir porta de console para ligação direta e através de terminal RS232 para
acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB ou RJ-45. 17.16. Deverá ser fornecido cabo de console compatível
com a porta de console do equipamento a partir de computador equipado com porta USB, bem como o cabo para permitir o empilhamento. 17.17.1. Capacidade de
comutação de no mínimo 88 (oitenta e oito) Gbps non-blocking, ou seja, (quarenta e quatro) Gbps entrando e saindo simultaneamente. 17.17.2. Capacidade de
encaminhamento de pacotes de no mínimo (trinta e três) Mpps non- blocking, com pacotes de, no máximo 128 (cento e vinte e oito) bytes, incluso cabeçalhos
ethernet, TCP/UDP e Ipv4/IPv6. 17.17.3. Capacidade de armazenamento de no mínimo 8.000 (oito mil) endereços MAC. 17.17.4. Implementar a configuração de no
mínimo 255 (duzentas e cinquenta e cinco) Vlans Ids. 17.21.9.3. de uso de memória do processador; 17.21.9.4. Implementar a MIB II - RFC 1213 . 17.21.9.5.
Implementar múltiplas imagens de firmware ou permitir a atualização da imagem por intermédio de download de servidor de rede. 17.21.10. Implementar a versão
do sistema operacional/firmware mais recente, ou seja, o equipamento devera&#769; possuir a versão mais atual do sistema operacional na data da autorização do
fornecimento. Garantia de 12 meses. Prazo de validade da proposta é de 60 dias. Estamos de acordo com todas as fases do edital.

26.817.275/0001-06 SS2 SERVICOS
ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA

Sim Sim TP 228 R$ 25.000,0000 R$ 5.700.000,0000 11/12/2018
17:22:03

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Modelo / Versão: DGS-1510-28XMP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switches de acesso

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 228 R$ 44.000,0000 R$ 10.032.000,0000 11/12/2018
08:41:37

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch 24p POE ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HPE/ARUBA PART NUMBER: JG936A +
JG932A#AC4  +  JH693A  MODELO:  HPE  5130  24G  4SFP+  EI  Switch  +  HPE  X240  10G  SFP+  SFP+  0.65m  DAC  C-Cable  links  de  comprovação:
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04394228 https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04459776

06.012.469/0001-27 PRIMEIRO TIME
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 228 R$ 50.000,0000 R$ 11.400.000,0000 11/12/2018
18:03:09

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: N2024P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Switch de  acesso  -  Switch 24p, POE -  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  /  DETALHAMENTOS ADICIONAIS 15.  17.2.
Arquitetura: 17.2.1. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas). LEDs de identificação  de atividades de status do sistema, de cada porta e de
alimentação. 17.2.2. Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com chaveamento automático. 17.2.3. Possuir altura de no máximo 1 RU. 17.2.4. Suportar
operação normal em temperaturas de 5ºC até 40°C. 17.3. CONECTIVIDADE: 17.4. Possuir 24 portas GigabitEthernet 1000Base-T autosense e autonegóciavel com
suporte a conectores RJ-45 de acordo com o padrão IEEE 802.3ab. As portas deverão ser compatíveis com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u.
17.5. Implementar o padrão IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) nas 24 portas exigidas no item 6 sem necessidade de fonte adicional para alimentar todas as
portas na potência de 15,4 W. 17.5.1. Implementar o padrão IEEE 802.3at (Power over Ethernet plus – PoE+) nas 24 portas exigidas no item 6. Em 5 portas, no
mínimo, a funcionalidade deverá estar habilitada sem a necessidade de fonte adicional. 17.5.2. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 1GE com suporte à inserção de
transceivers do tipo SFP (compatíveis com padrão IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab). Essas portas podem estar incluídas na quantidade exigida no item 6. 17.5.3. As
portas ópticas deverão ser compatíveis com os transceivers correspondentes dos itens 7 a 11 desse mesmo Lote, ou seja, SFP nos casos que se tratar de interface
1GE e SFP+ ou XFP nos casos que se tratar de interfaces 10GE. 17.5.4. Arquitetura de switch Stackable, permitindo o empilhamento de no mínimo 6 (seis) unidades
por caminhos redundantes através de cabo do tipo closed-loop, e com desempenho mínimo de 10 (dez) Gbps fullduplex por porta de empilhamento, sendo que as
portas de empilhamento devem ser adicionais às solicitadas no itens 6 e 9. 17.5.5. Possuir porta de console para ligação direta e através de terminal RS232 para
acesso  à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB ou RJ-45. 17.5.6. Deverá ser fornecido  cabo  de console
compatível com a porta de console do  equipamento  a partir de computador equipado  com porta USB, bem como  o  cabo  para permitir o  empilhamento  /////
Declaramos que :  O  preço  proposto  será  fixo  e  irreajustável,  e  os  tributos, tarifas  e  despesas  de  qualquer natureza  estão  inclusos  nos  preços  ofertados;
Examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexo; os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em
linha de produção. Condições de Fornecimento: Prazo de validade da Proposta: 60 dias ; Prazo de entrega: 30 dias ; Prazo de Garantia: 12 meses. A garantia dos
materiais ofertados será prestada em conformidade com as exigências técnicas constante no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 50.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 44.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 25.000,0000 26.817.275/0001-06 12/12/2018 09:00:15:103
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R$ 14.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 12.980.808/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 01.095.742/0001-00 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 01.432.068/0001-02 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 22.895.680/0001-91 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 6.000,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 5.000,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 4.670,0000 17.023.484/0001-97 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 13.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:49:09:080

R$ 15.000,0000 06.012.469/0001-27 12/12/2018 10:49:35:613

R$ 4.650,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 10:53:20:647

R$ 12.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:55:40:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:40

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:51:54

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:54:54.

Encerrado
12/12/2018
10:56:29

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
12:53:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/12/2018
14:51:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO,
CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.

Aceite
14/12/2018
11:01:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, pelo melhor lance de R$ 4.650,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:05:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/12/2018
16:20:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO,
CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/12/2018
08:56:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61.

Habilitado
17/12/2018
09:14:05

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
09:29:56

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: O
switch da marca Cisco modelo SG350 ofertado pela empresa Work Informatica não atende as especificações mínimas nos
seguintes requisitos técnicos: 17.5.3 as portas SFP são 1G, não possui

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
09:30:14

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: O
switch da marca Cisco modelo SG350 ofertado pela empresa Work Informatica não atende as especificações mínimas nos
seguintes requisitos técnicos: 17.5.3 as portas SFP são 1G, não possui

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
09:31:46

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: O
switch da marca Cisco modelo SG350 ofertado pela empresa Work Informatica não atende as especificações mínimas nos
seguintes requisitos técnicos: 17.5.3 as portas SFP são 1G, não possui

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

17/12/2018
10:36:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO,
CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61.

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
14:46:49

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60525714000145.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

60.525.714/0001-45 17/12/2018 09:31 17/12/2018 14:46 Aceito

Motivo Intenção:O switch da marca Cisco modelo SG350 ofertado pela empresa Work Informatica não atende as especificações mínimas nos
seguintes requisitos técnicos: 17.5.3 as portas SFP são 1G, não possui portas compatíveis co SFP+ (10G para empilhar) 17.5.4. Não realiza
empilhamento de 6 unidades. 17.5.5. Não possui porta console 17.6.1. Possui desempenho de 56Gbps quando o mínimo solicitado é de 88Gbps De
acordo com o exposto, a empresa Work deve ser desclassificada pois não atende aos requisitos mínimos.

Item: 18 - CAIXA ACÚSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO &
SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 212 R$ 642,4900 R$ 136.207,8800 11/12/2018
19:55:03

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO PHT80
Modelo / Versão: PHILCO PHT80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, NOME CAIXA ACUSTICA

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA Sim Sim Nenhuma 212 R$ 750,0000 R$ 159.000,0000 12/12/2018
08:04:15

Marca: Frahm
Fabricante: Frahm
Modelo / Versão: SoundBox ONE Preta e Azul 36 W
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som portátil Frahm – SoundBox ONE Preta e Azul 36 W Liberdade, portabilidade e muito som! Com a caixa
SoundBox ONE você poderá ouvir suas músicas favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar. A caixa possui bateria interna com durabilidade de até 10 horas* no
volume médio. Possui conexões Bluetooh, USB e auxiliar, através das quais você se conecta à SoundBox ONE e ampli&#64257;ca o som de suas músicas favoritas.
Você ainda pode aumentar sua experiência musical conectando, sem fio, duas caixas SoundBox ONE através da tecnologia FRAHM WIRELESS CONNECT. Na praia, no
acampamento, no encontro com os amigos, curta bons momentos na companhia da SoundBox ONE da Frahm. *Os testes de autonomia foram realizados com
produto novo, 100% carregado, no modo Bluetooth com diversas músicas de gênero rock. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das
músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto. Potência RMS : 36 W (2 x 18W) Alimentação : Bateria de lítio Autonomia : 10 horas em volume médio
Alto-Falante : 2 x 2,5" estéreo

29.920.016/0001-02 ALTA FREQUENCIA
COMERCIAL EIRELI

Sim Sim PPB 212 R$ 1.000,0000 R$ 212.000,0000 11/12/2018
11:47:46
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Marca: JBL
Fabricante: JBL
Modelo / Versão: Flip 4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som portátil com conectividade bluetoth, versão mínima 4.2; 18.2. Deve possuir bateria de polímeros de íons
de lítio de pelo menos 3000 mAh, recarregável; 18.3. Deve possibilitar a conexão com outras caixas de som através de bluetooth; 18.4. Deve ser compatível com
sistemas Android e IOS; 18.5. Potência mínima de 16W; 18.6. Peso máximo de 550 Gramas; 18.7. Possuir botões para acionamento das principais funções no
corpo do dispositivo; 18.8. Deve acompanhar cabo USB para carregamento; 18.9. Tempo de recarga total da bateria inferior à 4 horas; Caixa de som portátil JBL Flip
4; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como:
FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo  com todos os termos e anexos do  presente edital, e que somos
MICROEMPRESA.

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO
BRASIL LTDA

Sim Sim Nenhuma 212 R$ 1.000,0000 R$ 212.000,0000 11/12/2018
15:43:20

Marca: JBL
Fabricante: JBL
Modelo / Versão: FLIP 4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 18.1.Caixa de som portátil com conectividade bluetoth, versão mínima 4.2; 18.2.Deve possuir bateria de polímeros de
íons de lítio de pelo menos 3000 mAh, recarregável; 18.3.Deve possibilitar a conexão com outras caixas de som através de bluetooth; 18.4.Deve ser compatível
com sistemas Android e IOS; 18.5.Potência mínima de 16W; 18.6.Peso máximo de 550 Gramas; 18.7.Possuir botões para acionamento das principais funções no
corpo do dispositivo; 18.8.Deve acompanhar cabo USB para carregamento; 18.9. Tempo de recarga total da bateria inferior à 4 horas;

05.379.350/0001-24 MAPE COMERCIALIZACAO E
REPRESENTACAO LTDA

Sim Sim PPB + TP 212 R$ 1.000,0000 R$ 212.000,0000 12/12/2018
00:22:27

Marca: JBL
Fabricante: HARMAN
Modelo / Versão: JBL PORTATIL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som portátil com conectividade bluetoth, versão mínima 4.2; Deve possuir bateria de polímeros de íons de lítio
de pelo menos 3000 mAh, recarregável; Deve possibilitar a conexão com outras caixas de som através de bluetooth; Deve ser compatível com sistemas Android e
IOS; 18.5. Potência mínima de 16W; . Peso  máximo de 550 Gramas; Possuir botões para acionamento  das principais funções no  corpo  do  dispositivo; Deve
acompanhar cabo USB para carregamento; Tempo de recarga total da bateria inferior à 4 horas

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.000,0000 05.379.350/0001-24 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.000,0000 29.920.016/0001-02 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.000,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 750,0000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 642,4900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 642,4800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:48:36:110

R$ 642,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:53:00:800

R$ 641,9900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:53:40:257

R$ 640,5600 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:54:59:777

R$ 638,3000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:55:02:780

R$ 640,5400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:55:08:230

R$ 639,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:55:12:107

R$ 636,7500 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:55:20:450

R$ 636,4900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:55:30:140

R$ 636,7300 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:55:33:640

R$ 635,3800 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:55:40:890

R$ 635,2200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:55:50:297

R$ 635,2000 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:55:54:390

R$ 637,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:56:00:047

R$ 632,7600 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:56:00:953

R$ 631,8200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:56:10:393

R$ 631,8000 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:56:24:317

R$ 630,0200 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:56:27:830

R$ 629,7400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:56:31:067

R$ 628,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:56:40:723

R$ 626,9200 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:56:48:443

R$ 624,6800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:56:51:600

R$ 627,9800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:56:56:177

R$ 622,6900 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:57:08:990

R$ 620,6500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:57:12:070

R$ 624,5000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:57:15:990

R$ 620,6300 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:57:28:663

R$ 618,4600 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:57:32:510

R$ 618,6100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:57:32:680

R$ 619,9000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:57:36:523

R$ 618,4400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:57:52:883

R$ 618,1700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:57:55:900

R$ 615,2400 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:58:02:573

R$ 618,0000 60.525.714/0001-45 12/12/2018 10:58:12:527

R$ 615,2200 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:58:17:823

R$ 614,8000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:58:21:323

R$ 613,7300 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:58:24:510

R$ 613,7100 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:58:41:840

R$ 611,7600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:58:45:077

R$ 612,0000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:58:45:467

R$ 611,7400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:59:04:170

R$ 611,3100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:59:07:390

R$ 609,3200 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:59:12:953

R$ 608,6200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:59:28:220

R$ 609,3000 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:59:29:407

R$ 606,0600 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:59:33:907

R$ 605,8300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 10:59:48:660

R$ 606,0400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:59:50:877
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R$ 602,9400 92.823.764/0001-03 12/12/2018 10:59:54:533

R$ 601,6500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:00:09:020

R$ 602,9200 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:00:14:600

R$ 598,9500 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:00:16:223

R$ 598,8600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:00:29:223

R$ 598,8400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:00:35:867

R$ 597,0400 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:00:39:570

R$ 594,8500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:00:50:290

R$ 594,8300 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:00:56:803

R$ 592,0600 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:01:00:337

R$ 590,1300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:01:11:103

R$ 590,1100 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:01:20:823

R$ 588,3900 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:01:24:010

R$ 587,5500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:01:31:887

R$ 586,0500 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:01:44:650

R$ 587,5300 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:01:46:310

R$ 585,1600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:01:53:060

R$ 583,2900 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:02:05:387

R$ 585,1400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:02:09:390

R$ 581,7700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:02:13:420

R$ 579,2800 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:02:25:983

R$ 579,2600 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:02:30:623

R$ 577,7300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:02:35:297

R$ 576,2800 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:02:46:377

R$ 576,0700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:02:55:797

R$ 576,2600 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:02:57:453

R$ 573,3900 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:03:06:940

R$ 572,0100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:03:16:567

R$ 571,9900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:03:20:503

R$ 570,1300 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:03:27:207

R$ 567,7400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:03:36:833

R$ 567,7200 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:03:45:753

R$ 565,7000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:03:50:507

R$ 564,7900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:03:58:083

R$ 564,7700 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:04:06:240

R$ 561,9700 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:04:11:460

R$ 560,1000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:04:18:867

R$ 560,0800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:04:30:977

R$ 558,0400 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:04:35:663

R$ 555,8100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:04:39:570

R$ 555,7900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:04:55:387

R$ 553,5900 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:05:01:527

R$ 554,8600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:05:12:950

R$ 553,5700 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:05:21:073

R$ 551,1000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:05:26:230

R$ 549,0300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:05:33:763

R$ 551,0800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:05:41:090

R$ 547,5000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:05:47:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

05.379.350/0001-24 12/12/2018 12:07:20:427 12/12/2018 12:11:03:090 Fornecedor enviou lance R$ 547,5000

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:43

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:51:54

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:54:54.

Aguardando
Convocação 7174

12/12/2018
11:05:56

Aguardando convocação 7174

Início do desempate
12/12/2018
12:07:20

Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

12/12/2018
12:11:03

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
05379350000124 enviou um lance no valor de 547,5000

Encerrado
12/12/2018
12:11:03

Item encerrado.

Aceite
12/12/2018
12:50:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, pelo
melhor lance de R$ 547,5000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:05:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
16:24:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
05.379.350/0001-24.

Habilitado
17/12/2018
11:00:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
11:03:20

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo: A
empresa vencedora não cumpriu itens 6.6 e 6.6.3 do envio da proposta no sistema, não informou o modelo do equipamento no
cadastro da proposta, possibilitando a empresa basear-se na propo
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Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
13:54:07

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92823764000103. Motivo: Ao cadastrar o
produto o licitante MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA em sua declaração 7174 assinalou PPB + TP, no entanto, não
procede, pois trata-se de produto importado, e portanto, ao t

Intenção de Recurso
Recusada

17/12/2018
14:36:55

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 60525714000145. Motivo:
Considerando que dentro do portfólio da marca apresentada na proposta existem modelos capaz de atender integralmente às
especificações técnicas solicitadas, a Administração encontra-se seguramente resguardada para, no momento do recebimento do
dispositivo, poder cobrar o pleno atendimento daquilo que fora solicitado no Termo de Referência.

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
14:44:55

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92823764000103.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

92.823.764/0001-03 17/12/2018 13:54 17/12/2018 14:44 Aceito

Motivo Intenção:Ao cadastrar o produto o licitante MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA em sua declaração 7174 assinalou PPB + TP,
no entanto, não procede, pois trata-se de produto importado, e portanto, ao término da fase de disputa ganha por nossa empresa, foi chamado pelo
sistema para dar seu lance de desempate, tornando-se o ganhador do item indevidamente, devido ao seu equívoco no cadastramento do produto.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

60.525.714/0001-45 17/12/2018 11:03 17/12/2018 14:36 Recusado

Motivo Intenção:A empresa vencedora não cumpriu itens 6.6 e 6.6.3 do envio da proposta no sistema, não informou o modelo do equipamento no
cadastro da proposta, possibilitando a empresa basear-se na proposta dos concorrentes após a fase de lances e propostas abertas. Devendo ser
desclassificada, pois inclui informação substancial após as propostas estarem abertas.

Motivo Aceite ou Recusa:Considerando que dentro do portfólio da marca apresentada na proposta existem modelos capaz de atender integralmente
às especificações técnicas solicitadas, a Administração encontra-se seguramente resguardada para, no momento do recebimento do dispositivo, poder
cobrar o pleno atendimento daquilo que fora solicitado no Termo de Referência.

Item: 19 - ALICATE AMPERÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

83.199.406/0001-72 VORTEX COMERCIO E
TECNOLOGIA
ELETRONICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 2.400,0000 R$ 112.800,0000 03/12/2018
09:56:42

Marca: FLUKE
Fabricante: FLUKE
Modelo / Versão: FLUKE I410
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERIMETRO Características mínimas:  19.1.1. Tipo  de medição:  Sensor de entrada;  19.1.2. Faixa de
corrente nominal: 400 A, CA / CC; 19.1.3. Faixa de corrente contínua: 1 A - 400 A CA / CC; 19.1.4. Corrente não destruível máxima: 400 A; 19.1.5. Menor
corrente mensurável: 0,5 A; 19.1.6. Precisão básica: 3,5% + 0,5 A (% da leitura + especificação de piso); 19.1.7. Frequência utilizável: CC - 3 kHz; 19.1.8. Níveis
de saída: 1 mV / A; 19.1.9. Com ajuste do desvio residual; 19.1.10. Pinças de corrente CA/CC para DMMs; 19.1.11. A sonda de pinça a pilhas, com efeito de Hall,
aferir medições entre 1 A e 400 A 19.1.12. Saída de 1mV/Amp que garante leitura fácil no medidor 19.1.13. Aferir medições de corrente precisas sem interrupções
de  circuito  19.1.14. Diâmetro  máximo  do  condutor:  32  mm 19.1.15. Classificação  de segurança CAT III 600  V 19.2. Especificações  de  Segurança:  19.2.1.
Segurança: CAT III, 600 V; 19.2.2. Tensão  máxima: 600 V; 19.3. Especificações mecânicas e gerais: 19.3.1. Vida útil da bateria: 9 V, 60 h; 19.3.2. Diâmetro
máximo do condutor: 30 mm 2 x 25 mm; 19.3.3. Comprimento do cabo de saída: 1,6 mm; 19.3.4. Plugs blindados tipo banana. Um ano de garantia

10.140.741/0001-21 ZILOTRONICA
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 4.000,0000 R$ 188.000,0000 03/12/2018
07:57:35

Marca: Fluke
Fabricante: Fluke
Modelo / Versão: i410
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERIMETRO 400A AC/DC

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 4.000,0000 10.140.741/0001-21 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.400,0000 83.199.406/0001-72 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
09:54:23

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
09:58:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:01:24.

Encerrado
12/12/2018
10:04:06

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
13:18:38

Recusa da proposta. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 83.199.406/0001-72, pelo melhor
lance de R$ 2.400,0000. Motivo: Recusado em função do licitante não ter ofertado proposta dentro do preço de referência, mesmo
após interpelado via chat.

Recusa
12/12/2018
13:33:58

Recusa da proposta. Fornecedor: ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.140.741/0001-21, pelo melhor lance de R$
4.000,0000. Motivo: Recusado em função do licitante não ter ofertado proposta dentro do preço de referência, mesmo após
interpelado via chat.

Cancelado na
aceitação

12/12/2018
13:34:14

Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de proposta válida.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

05.379.350/0001-24 MAPE COMERCIALIZACAO E
REPRESENTACAO LTDA

Sim Sim PPB 63 R$ 328,0000 R$ 20.664,0000 12/12/2018
00:22:28

Marca: HIKARI
Fabricante: HIKARI
Modelo / Versão: HIKARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas: 20.1.1. Tensão CA de verdadeiro valor eficaz e corrente para medições precisas em sinais não
lineares; 20.1.2. Deve possuir filtro selecionável para medições precisas de tensão e frequência em transmissões de motores; 20.1.3. Precisão CC de, no mínimo,
0,1%; 20.1.4. Medições até 1000 V CA e CC; 20.1.5. Medições até 10 A e 20 durante um máximo de 30 segundos; 20.1.6. Frequência até 200 kHz e duty cycle
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em %; 20.1.7. Teste de resistência, continuidade e de díodos; 20.1.8. Gama de capacidade de 10.000 &#956;F para componentes e condensadores de motor;
20.1.9. Registo Mín/Máx-Média com alerta Mín/Máx para captação automática de variações; 20.1.10. Captação de picos para registo de efeitos transitórios até 250
&#956;s; 20.1.11. Modo relativo para eliminar interferências dos cabos de teste em medições baixas de Ohms; 20.1.12. Seleção de gamas automática e manual;
20.1.13. Touch Hold para captar leituras estáveis, evitando  sinais com ruído; 20.1.14. Visor com dígitos grandes e retroiluminação  branca viva de dois níveis;
20.1.15. Gráfico de barras analógico para sinais com alterações rápidas ou instáveis; 20.1.16. O Alerta de entrada que emita um aviso sonoro se detectar uma
utilização incorreta das entradas; 20.1.17. Modo de repouso selecionável; 20.1.18. Porta de acesso para mudança rápida de pilhas sem quebrar o selo de calibração;
20.1.19. Design "clássico", com proteção amovível nova que dispõe de compartimento para cabos de teste e sondas; 20.1.20. Ciclo de calibração recomendado não
inferior a dois anos

30.197.931/0001-92 FORMIS INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 63 R$ 2.000,0000 R$ 126.000,0000 02/12/2018
16:29:14

Marca: HIKARI
Fabricante: HIKARI
Modelo / Versão: HM-2030
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO, NOME MULTIMETRO

83.199.406/0001-72 VORTEX COMERCIO E
TECNOLOGIA ELETRONICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 63 R$ 4.300,0000 R$ 270.900,0000 03/12/2018
09:56:42

Marca: FLUKE
Fabricante: FLUKE
Modelo / Versão: FLUKE 87 V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multimedidor digital Especificações Técnicas: 20.1.1. Tensão CA de verdadeiro valor eficaz  e corrente para medições
precisas em sinais não  lineares; 20.1.2. Deve possuir filtro  selecionável para medições precisas de tensão  e frequência em transmissões de motores; 20.1.3.
Precisão CC de, no mínimo, 0,1%; 20.1.4. Medições até 1000 V CA e CC; 20.1.5. Medições até 10 A e 20 durante um máximo de 30 segundos; 20.1.6. Frequência
até 200  kHz  e duty  cycle  em %; 20.1.7. Teste  de resistência, continuidade e de díodos;  20.1.8. Gama de capacidade de  10.000  µF  para componentes  e
condensadores de motor; 20.1.9. Registo Mín/Máx-Média com alerta Mín/Máx para captação automática de variações; 20.1.10. Captação de picos para registo de
efeitos transitórios até 250 µs; 20.1.11. Modo relativo para eliminar interferências dos cabos de teste em medições baixas de Ohms; 20.1.12. Seleção de gamas
automática e manual; 20.1.13. Touch Hold para captar leituras estáveis, evitando sinais com ruído; 20.1.14. Visor com dígitos grandes e retroiluminação branca viva
de dois níveis; 20.1.15. Gráfico de barras analógico para sinais com alterações rápidas ou instáveis; 20.1.16. O Alerta de entrada que emita um aviso sonoro se
detectar uma utilização incorreta das entradas; 20.1.17. Modo de repouso selecionável; 20.1.18. Porta de acesso para mudança rápida de pilhas sem quebrar o selo
de calibração; 20.1.19. Design "clássico", com proteção amovível nova que dispõe de compartimento para cabos de teste e sondas; 20.1.20. Ciclo de calibração
recomendado não inferior a dois anos; 20.2. Tensão CC: 20.2.1. Tensão máxima de precisão: 1000 V; 20.2.2. Precisão: ±(0,05%+1); 20.2.3. Resolução máxima:
10 µV; 20.3. Tensão CA: 20.3.1. Tensão máxima de precisão: 1000 V 20.3.2. Largura de banda CA: 20kHz; 20.3.3. Resolução máxima: 0,1 mV; 20.4. Corrente
CC: 20.4.1. Amperes Máximos: 10 A (20 A durante um máximo de 30 segundos); 20.4.2. Precisão: ±(0,2%+2); 20.4.3. Resolução  máxima: 0,01 µA; 20.5.
Corrente CA: 20.5.1. Amperes Máximos:  10 A (20  A durante um máximo  de 30 segundos);  20.5.2. Resolução  máxima: 0,1  µA; 20.6. Resistência:  20.6.1.
Resistência Máxima: 50 M&#937;; 20.6.2. Precisão: ±(0,2%+1); 20.6.3. Resolução Máxima: 0,1&#937;; 20.7. Capacidade: 20.7.1. Capacidade Máxima: 9,999
µF; 20.7.2. Precisão: ±(1%+2); 20.7.3. Resolução Máxima: 0,01 nF; 20.8. Frequência: 20.8.1. Capacidade Máxima: 200 kHz; 20.8.2. Precisão: ±(0,005%+1);
20.8.3. Resolução  máxima: 0,01 Hz; 20.9. Duty Cycle: 20.9.1. Máximo Duty Cycle: 99.90%; 20.9.2. Precisão: ± (0,2% por khz  +0,1%); 20.9.3. Resolução
máxima: 0.10%; 20.10. Condutâncias: 20.10.1. Condutância Máxima: 60,00 nS; 20.10.2. Precisão: ±(1,0%+10); 20.10.3. Resolução máxima: 0,01 nS; 20.11.
Díodo: Gama 3 V 20.11.1. Resolução: 1 mV; 20.11.2. Precisão: ± (2% + 1); 20.12. Gama de duty cycle: 20.12.1. Precisão: No intervalo: ± (0,2% por kHz +
0,1%); 20.13. Especificações Ambientais mínimas: 20.13.1. Temperatura de funcionamento: -20 °C a +55 °C; 20.13.2. Temperatura de Armazenamento: -40 °C a
+60 °C; 20.13.3. Humidade (sem condensação): 0% - 90% (0 °C - 35 °C) / 0% - 70% (35 °C - 55 °C); 20.14. Especificações de Segurança mínimas: Categoria
de sobretensão: EN 6101rms0-1 a 1000 V CAT III, 600V CAT IV; 20.14.1. Acordo com: Listados na UL, CSA, TÜV e VDE; Garantia: Vitalícia

10.140.741/0001-21 ZILOTRONICA TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 63 R$ 6.000,0000 R$ 378.000,0000 03/12/2018
07:57:35

Marca: Fluke
Fabricante: Fluke
Modelo / Versão: 87V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO INDUSTRIAL TRUE RMS.

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim Nenhuma 63 R$ 15.000,0000 R$ 945.000,0000 04/12/2018
17:01:07

Marca: FLUKE
Fabricante: FLUKE
Modelo / Versão: 87-V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital profissional Unidade ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS / DETALHAMENTOS ADICIONAIS 20.1. Especificações
Técnicas: 20.1.1. Tensão  CA de verdadeiro  valor eficaz  e corrente para medições precisas em sinais não  lineares; 20.1.2. Deve possuir filtro  selecionável para
medições precisas de tensão e frequência em transmissões de motores; 20.1.3. Precisão CC de, no mínimo, 0,1%; 20.1.4. Medições até 1000 V CA e CC; 20.1.5.
Medições até 10 A e 20 durante um máximo de 30 segundos; 20.1.6. Frequência até 200 kHz e duty cycle em %; 20.1.7. Teste de resistência, continuidade e de
díodos;  20.1.8. Gama de capacidade de 10.000 µF para componentes  e  condensadores de motor; 20.1.9. Registo  Mín/Máx-Média com alerta Mín/Máx para
captação automática de variações; 20.1.10. Captação de picos para registo de efeitos transitórios até 250 µs; 20.1.11. Modo relativo para eliminar interferências
dos cabos de teste em medições baixas de Ohms; 20.1.12. Seleção de gamas automática e manual; 20.1.13. Touch Hold para captar leituras estáveis, evitando
sinais com ruído; 20.1.14. Visor com dígitos grandes e retroiluminação branca viva de dois níveis; 20.1.15. Gráfico de barras analógico para sinais com alterações
rápidas ou instáveis; 20.1.16. O Alerta de entrada que emita um aviso  sonoro  se detectar uma utilização  incorreta das entradas; 20.1.17. Modo  de repouso
selecionável; 20.1.18. Porta de acesso para mudança rápida de pilhas sem quebrar o selo de calibração; 20.1.19. Design "clássico", com proteção amovível nova
que dispõe de compartimento para cabos de teste e sondas; 20.1.20. Ciclo de calibração recomendado não inferior a dois anos; 20.2. Tensão CC: 20.2.1. Tensão
máxima de precisão: 1000 V; 20.2.2. Precisão: ±(0,05%+1); 20.2.3. Resolução máxima: 10 µV; 20.3. Tensão CA: 20.3.1. Tensão máxima de precisão: 1000 V
20.3.2. Largura de banda CA: 20kHz; 20.3.3. Resolução máxima: 0,1 mV; 20.4. Corrente CC: 20.4.1. Amperes Máximos: 10 A (20 A durante um máximo de 30
segundos); 20.4.2. Precisão: ±(0,2%+2); 20.4.3. Resolução máxima: 0,01 µA; 20.5. Corrente CA: 20.5.1. Amperes Máximos: 10 A (20 A durante um máximo de
30  segundos); 20.5.2. Resolução  máxima:  0,1  µA; 20.6. Resistência: 20.6.1. Resistência Máxima:  50 M´;  20.6.2. Precisão: ±(0,2%+1);  20.6.3. Resolução
Máxima: 0,1´; 20.7. Capacidade: 20.7.1. Capacidade Máxima: 9,999 µF; 20.7.2. Precisão: ±(1%+2); 20.7.3. Resolução  Máxima: 0,01 nF; 20.8. Frequência:
20.8.1. Capacidade Máxima: 200 kHz; 20.8.2. Precisão: ±(0,005%+1); 20.8.3. Resolução  máxima: 0,01 Hz; 20.9. Duty Cycle: 20.9.1. Máximo  Duty Cycle:
99.90%; 20.9.2. Precisão: ± (0,2% por khz +0,1%); 20.9.3. Resolução máxima: 0.10%; 20.10. Condutâncias: 20.10.1. Condutância Máxima: 60,00 nS; 20.10.2.
Precisão: ±(1,0%+10); 20.10.3. Resolução máxima: 0,01 nS; 20.11. Díodo: Gama 3 V 20.11.1. Resolução: 1 mV; 20.11.2. Precisão: ± (2% + 1); 20.12. Gama
de duty cycle: 20.12.1. Precisão: No intervalo: ± (0,2% por kHz + 0,1%); 20.13. Especificações Ambientais mínimas: 20.13.1. Temperatura de funcionamento: -20
°C a +55 °C; 20.13.2. Temperatura de Armazenamento: -40 °C a +60 °C; 20.13.3. Humidade (sem condensação): 0% - 90% (0 °C - 35 °C) / 0% - 70% (35 °C
- 55 °C); 20.14. Especificações de Segurança mínimas: Categoria de sobretensão: EN 6101rms0-1 a 1000 V CAT III, 600V CAT IV; 20.14.1. Acordo com: Listados
na UL, CSA, TÜV e VDE;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 15.000,0000 15.724.019/0001-58 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 6.000,0000 10.140.741/0001-21 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 4.300,0000 83.199.406/0001-72 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.000,0000 30.197.931/0001-92 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 328,0000 05.379.350/0001-24 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:46

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
10:51:54

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:54:54.

Encerrado
12/12/2018
10:55:04

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
12:58:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24,
pelo melhor lance de R$ 328,0000.

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=...

32 de 58 05/02/2019 17:26
Ata Reg.Preços Min.Just. PRF. Item 32 PE 12.2018 (0496880)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 180



Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:05:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
05.379.350/0001-24.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/12/2018
16:24:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
05.379.350/0001-24.

Habilitado
17/12/2018
11:00:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ/CPF:
05.379.350/0001-24

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
11:34:48

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF:
83199406000172. Motivo: O modelo aceito tem especificação bem inferiores ao solicitado em Edital: 1- Não possui filtro
selecionável para medições precisas de tensão e frequência em transmissões de mot

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
14:27:10

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 83199406000172.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

83.199.406/0001-72 17/12/2018 11:34 17/12/2018 14:27 Aceito

Motivo Intenção:O modelo aceito tem especificação bem inferiores ao solicitado em Edital: 1- Não possui filtro selecionável para medições precisas
de tensão e frequência em transmissões de motores, 2- Não tem captação de picos para registo de efeitos transitórios até 250 µs, 3- Não tem porta de
acesso para mudança rápida de pilhas sem quebrar o selo de calibração, 4- Não tem tensão CC máxima de 1000 V com precisão: ±(0,05%+1), 5- Não
é Listado na UL, CSA, TÜV e VDE, 6- Não possui Garantia Vitalícia, etc.

Item: 21 - ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO &
CIA LTDA

Sim Sim Nenhuma 55 R$ 390,0000 R$ 21.450,0000 12/12/2018
08:07:10

Marca: MasterSux
Fabricante: MasterSux
Modelo / Versão: Aspirador/jateado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador/jateador de ar 21.1. Equipamento com capacidade de aspirar pó e jatear ar; 21.2. Deve possuir esquema de
filtragem do pó aspirado; 21.3. Deve ser fornecido com diferentes bicos intercambiáveis; 21.4. Deve ser fornecido com conjunto de filtros sobressalentes; 21.5.
Potência máxima de 100 W; 21.6. Peso máximo de 01 Kg; 21.7. Garantia de 01 ano.

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 55 R$ 1.000,0000 R$ 55.000,0000 04/12/2018
17:01:07

Marca: MASTERSUX
Fabricante: MASTERSUX
Modelo / Versão: MASTERSUX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento com capacidade de aspirar pó e jatear ar; Deve possuir esquema de filtragem do pó aspirado; Deve ser
fornecido com diferentes bicos intercambiáveis Deve ser fornecido com conjunto de filtros sobressalentes; Potência máxima de 100 W; Peso máximo de 01 Kg;
Garantia de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.000,0000 15.724.019/0001-58 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 390,0000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 389,9900 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:07:15:177

R$ 388,3700 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:16:06:607

R$ 388,3600 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:16:09:983

R$ 386,0600 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:16:26:843

R$ 386,0500 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:16:34:470

R$ 383,5500 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:16:47:517

R$ 383,5400 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:16:54:860

R$ 380,8200 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:17:07:660

R$ 380,8100 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:17:14:940

R$ 379,6800 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:17:31:927

R$ 379,6700 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:17:35:317

R$ 378,4000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:17:54:240

R$ 378,3900 15.724.019/0001-58 12/12/2018 11:17:57:537

R$ 376,6800 92.823.764/0001-03 12/12/2018 11:18:14:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:49

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:04:13

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:07:13.

Encerrado
12/12/2018
11:18:16

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
13:09:00

Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R$ 376,6800.
Motivo: Recusado em função do licitante não ter ofertado proposta dentro do preço de referência, mesmo após interpelado via chat.

Recusa
12/12/2018
13:26:59

Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R$ 378,3900.
Motivo: Recusado em função do licitante não ter ofertado proposta dentro do preço de referência, mesmo após interpelado via chat.

Cancelado na
aceitação

12/12/2018
13:27:43

Item cancelado na aceitação. Motivo: Inexistência de propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - ROTULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro
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05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO &
SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 206,8000 R$ 9.719,6000 11/12/2018
19:55:03

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER PT70BM
Modelo / Versão: BROTHER PT70BM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTULADOR, NOME ROTULADOR DE FITA ADESIVA

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim Nenhuma 47 R$ 1.200,0000 R$ 56.400,0000 04/12/2018
17:01:07

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo / Versão: BROTHER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deve possuir teclado QWERTY; Tecnologia de impressão através de transferência térmica Deve ser capaz de imprimir
em fitas com altura entre 6 e 12 milímetors, pelo menos; Deve possuir display LCD com exibição de, no mínimo, 15 caracteres; Possibilitar a impressão de 02 linhas;
Deve possuir no  mínimo 03 fontes nativas no  equipamento; Deve possibiliar configuração  de fontes no mínimo nos estilos Normal, Negrito, Contorno, Sombra,
Itálico, Vertical; Possuir teclas exclusivas para acesso à configuração de fontes; Possibiliar impressão da fonte em pelo menos 9 mm; Com cortador manual da fita;
Alimentação  por pilhas/baterias; Idioma de operação em português do  Brasil; Deve ser fornecido com 02 rolos de fita fundo amarelo  de 9 milíimetros; Garantia
mínima de 01 ano; 22.15

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 47 R$ 1.502,3500 R$ 70.610,4500 04/12/2018
18:14:25

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo / Versão: PT-E500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES ACOMPANHA 02 FITAS TZE
S621 Deve possuir teclado QWERTY; 22.2. Tecnologia de impressão através de transferência térmica 22.3. Deve ser capaz de imprimir em fitas com altura entre 6 e
12 milímetors, pelo menos; 22.4. Deve possuir display LCD com exibição de, no mínimo, 15 caracteres; 22.5. Possibilitar a impressão de 02 linhas; 22.6. Deve
possuir no mínimo 03 fontes nativas no equipamento; 22.7. Deve possibiliar configuração  de fontes no  mínimo nos estilos Normal, Negrito, Contorno, Sombra,
Itálico, Vertical; 22.8. Possuir teclas exclusivas para acesso  à configuração  de fontes; 22.9. Possibiliar impressão  da fonte em pelo  menos 9 mm; 22.10. Com
cortador manual da fita; 22.11. Alimentação por pilhas/baterias; 22.12. Idioma de operação em português do Brasil; 22.13. Deve ser fornecido com 02 rolos de fita
fundo amarelo de 9 milíimetros; 22.14. Garantia mínima de 01 ano;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.502,3500 04.567.265/0001-27 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.200,0000 15.724.019/0001-58 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 206,8000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:25:40

Item aberto.

Iminência de Encerramento
12/12/2018
10:28:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 10:33:08.

Encerrado
12/12/2018
10:54:07

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
13:41:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R$ 206,8000.

Abertura do prazo de Convocação -
Anexo

14/12/2018
16:06:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
05.807.475/0001-08.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:53:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.

Habilitado
17/12/2018
13:43:15

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI -
CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - TEMPORIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA
- EIRELI

Sim Sim PPB + TP 26 R$ 800,0000 R$ 20.800,0000 11/12/2018
18:03:49

Marca: DIDZIEL
Fabricante: DIDZIEL
Modelo / Versão: MT-2001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temporizador eletrônico programável. Capaz de operar em corrente de contato de 20A. Alimentação em 110/220 V.
Capacidade de ligar e desligar equipamentos conforme programação. Capacidade de armazenar, no mínimo, 600 programações. Deve possibilitar programação com
intervalos de 01 minuto. Com painel digital de 4 dígitos. Com botões para ligar/desligar e cancelamento; EMPORIZADOR/TIMER DIGITAL, 600 PROGRAMAÇÕES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 800,0000 30.247.600/0001-10 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:52

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:04:13

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:07:13.

Encerrado
12/12/2018
11:09:06

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
16:31:12

Recusa da proposta. Fornecedor: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.600/0001-10, pelo melhor lance de R$ 800,0000.
Motivo: Menor lance acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a negociação para atingimento do preço de
referência pelo licitante.

Cancelado na
aceitação

12/12/2018
16:31:31

Item cancelado na aceitação. Motivo: Acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a negociação para
atingimento do preço de referência pelo licitante.
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Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - MALETA FERRAMENTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

31.494.539/0001-78 CRISTIANE FERNANDES
PARMAGNANI VARGAS -
ARTIGOS DE VEST

Sim Sim Nenhuma 63 R$ 5.000,0000 R$ 315.000,0000 11/12/2018
11:45:44

Marca: profield
Fabricante: profield
Modelo / Versão: profield
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MALETA FERRAMENTAS, NOME CAIXA DE FERRAMENTA

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 63 R$ 10.000,0000 R$ 630.000,0000 12/12/2018
08:40:51

Marca: LEETOOLS
Fabricante: LEETOOLS
Modelo / Versão: LEETOOLS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de ferramentas para informática e eletrônica contendo no mínimo 50 peças, incluindo: 24.2. Ferro de solda com
uma carga de estanho de pelo menos 20 gramas; 24.3. Bomba sugadora de solda; 24.4. Multímetro Classe III com display LCD; 24.5. Deve possui no mínimo 30
chaves de tamanhos diferentes, distribuídas entre os padrões: fenda, phillips, hexagonais, trafix; 24.6. Deve possuir no mínimo 04 diferentes alicates, distribuídos nos
padrões: universal (pressão), corte, pinça (bico reto); 24.7. Alicate descascador de cabos e fios; 24.8. Lanterna LED; 24.9. Extrator de circuitos integrados; 24.10.
Pinça; 24.11. Estilete; 24.12. Chave teste; 24.13. Pincel; 24.14. O conjunto deve ser fornecido com maleta resistente, com sistema de fechamento, divisórias
internas para perfeita acomodação dos itens componentes do kit e alça para transporte. 24.15. Garantia mínima de 12 meses;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.000,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 5.000,0000 31.494.539/0001-78 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 4.999,7000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:19:03:230

R$ 4.999,6800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:24:28:253

R$ 4.999,4000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:24:31:567

R$ 4.999,3800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:24:48:333

R$ 4.999,3700 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:24:51:897

R$ 4.999,3500 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:25:09:040

R$ 4.999,3300 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:25:13:227

R$ 4.999,3100 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:25:29:727

R$ 4.999,2900 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:25:33:633

R$ 4.999,2700 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:25:51:887

R$ 4.999,2400 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:25:55:277

R$ 4.999,2200 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:26:12:090

R$ 4.999,2100 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:26:15:997

R$ 4.999,1900 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:26:32:467

R$ 4.999,1700 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:26:38:763

R$ 4.999,1500 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:26:52:577

R$ 4.999,1300 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:26:59:360

R$ 4.999,1100 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:27:13:313

R$ 4.999,1000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:27:19:940

R$ 4.999,0800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:27:33:597

R$ 4.999,0600 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:27:40:550

R$ 4.999,0400 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:27:53:940

R$ 4.999,0300 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:28:00:833

R$ 4.999,0100 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:28:14:270

R$ 4.999,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:28:20:897

R$ 4.998,9800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:28:34:650

R$ 4.998,9700 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:28:41:947

R$ 4.998,9500 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:28:54:727

R$ 4.998,9400 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:29:02:057

R$ 4.998,9200 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:29:15:730

R$ 4.998,9000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:29:24:730

R$ 4.998,8800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:29:36:217

R$ 4.998,8600 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:29:45:123

R$ 4.998,8400 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:29:56:483

R$ 4.998,8200 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:30:05:420

R$ 4.998,8000 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:30:16:640

R$ 4.998,7700 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:30:26:580

R$ 4.998,7500 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:30:37:203

R$ 4.000,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:30:46:907

R$ 3.999,9800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:30:57:580

R$ 3.999,9600 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:31:07:440

R$ 3.999,9400 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:31:17:957

R$ 3.999,9300 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:31:28:583

R$ 3.999,9100 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:31:38:257

R$ 3.999,9000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:31:48:600

R$ 3.999,8800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:31:58:367

R$ 3.000,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:32:08:947

R$ 2.999,9800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:32:18:650

R$ 2.999,9500 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:32:29:587

R$ 2.999,9300 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:32:38:980

R$ 2.500,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:32:50:603
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R$ 2.499,9800 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:32:59:403

R$ 2.499,9600 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:33:11:217

R$ 2.499,9400 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:33:19:577

R$ 2.499,9300 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:33:31:217

R$ 2.499,9100 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:33:39:953

R$ 2.499,8800 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:33:51:890

R$ 2.499,8600 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:33:59:970

R$ 2.499,8400 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:34:12:517

R$ 2.499,8200 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:34:20:457

R$ 2.499,8100 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:34:32:567

R$ 2.499,7900 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:34:40:740

R$ 2.499,7700 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:34:53:317

R$ 2.499,7500 31.494.539/0001-78 12/12/2018 11:35:00:960

R$ 2.499,7300 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:35:13:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
11:17:53

Item aberto.

Iminência de Encerramento
12/12/2018
11:21:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:24:24.

Encerrado
12/12/2018
11:35:20

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
16:34:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, pelo melhor
lance de R$ 2.499,7300 e com valor negociado a R$ 2.316,0000. Motivo: Valor negociado via chat para enquadrar dentro do
preço de referência

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:06:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:25:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.099.588/0001-07.

Habilitado
17/12/2018
13:43:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - GAVETA DISCO RÍGIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não Nenhuma 2.260 R$ 1.200,0000 R$ 2.712.000,0000 11/12/2018
17:54:24

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: Dockstation DELL D6000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 25.1. Deve ser compatível com o notebook Dell Latitude 5480; 25.2. Deve possuir pelo menos 03 conexões de vídeo
distribuídas entre interfaces HDMI e DisplayPort; 25.3. Deve possuir pelo menos três conexões USB 3.0, sendo uma com a funcionalidade para carregar dispositivos
USB a partir da carga da bateria do laptop; 25.4. Deve possuir pelo menos uma conexão USB Type C; 25.5. Deve ser capaz de carregar o laptop diretamente a partir
da dockstation; 25.6. Possuir interface de rede padrão RJ-45 Gigabit; 25.7. Deve possuir fonte de alimentação elétrica própria, fornecida com o equipamento; 25.8.
Possuir entrada combo: áudio/microfone; 25.9. Garantia mínima de 01 ano; Prazo de validade da proposta é de 60 dias. Estamos de acordo com todas as fases do
Edital.

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim Nenhuma 2.260 R$ 1.300,0000 R$ 2.938.000,0000 11/12/2018
11:21:22

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: 452-BCQI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: 452-BCQI compatível com o notebook Dell Latitude 5480; 25.2. Deve possuir
pelo  menos 03 conexões de vídeo  distribuídas entre interfaces HDMI e DisplayPort; 25.3. Deve possuir pelo  menos três conexões USB 3.0, sendo uma com a
funcionalidade para carregar dispositivos USB a partir da carga da bateria do laptop; 25.4. Deve possuir pelo menos uma conexão USB Type C; 25.5. Deve ser capaz
de carregar o laptop diretamente a partir da dockstation; 25.6. Possuir interface de rede padrão RJ-45 Gigabit; 25.7. Deve possuir fonte de alimentação elétrica
própria, fornecida com o equipamento; 25.8. Possuir entrada combo: áudio/microfone; 25.9. Garantia mínima de 01 ano; 2

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.300,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.200,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.190,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 11:24:39:677

R$ 1.150,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:25:28:040

R$ 1.140,0000 10.454.019/0001-61 12/12/2018 11:28:15:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
11:17:34

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:21:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:24:24.

Encerrado
12/12/2018
11:28:37

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
15:59:54

Recusa da proposta. Fornecedor: WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF: 10.454.019/0001-61,
pelo melhor lance de R$ 1.140,0000. Motivo: Menor lance acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a
negociação para atingimento do preço de referência pelo licitante.
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Recusa
14/12/2018
10:06:34

Recusa da proposta. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, pelo melhor lance de R$ 1.150,0000.
Motivo: Menor lance acima do preço de referência e após contato por chat, foi inexitosa a negociação para atingimento do preço de
referência pelo licitante.

Cancelado na
aceitação

14/12/2018
10:07:30

Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado devido a inexistência de proposta válida.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - GAVETA DISCO RÍGIDO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - ´SERVIDOR DE REDE´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO
DE BENS DE CONSUMO
LTDA.

Não Não Nenhuma 3 R$ 1.167.000,0000 R$ 3.501.000,0000 11/12/2018
08:45:07

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: Apollo 6500 Gen10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor biprocessado com co-processadores GPU ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HPE
PART NUMBER: P00392-B21 + H1K92A3 MODELO: Apollo 6500 Gen10 (XL270d) com 2 proc 6148, 512GB em pentes de 32GB, 2 x 480GB SSD, 4x1.92TB SSD, 4
interfaces  Infiniband  EDR,  2  interfaces  10GB-SFP+,  8xNvidia  Tesla  V100  32GB  SXM2,  fontes  2200W,  iLO  Advanced  links  de  comprovação:
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00039976enw  https://h20195.www2.hpe.com
/v2/getdocument.aspx?docname=a00047733enw  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=4aa3-8855enw  https://www.hpe.com
/hpe-external-resources/a00052000-2999/enw/a00052370

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.167.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.165.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 11:21:20:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
11:17:37

Item aberto.

Iminência de Encerramento
12/12/2018
11:21:24

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:24:24.

Encerrado
12/12/2018
11:50:24

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
14:20:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.165.000,0000.

Abertura do prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
16:06:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:25:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.,
CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - ´SERVIDOR ARQUIVO´

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO
DE BENS DE CONSUMO
LTDA.

Não Não Nenhuma 32 R$ 220.000,0000 R$ 7.040.000,0000 11/12/2018
08:45:07

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: 3PAR 8200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Storage de armazenamento  ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HPE PART NUMBER:
K2Q36B + H7J34A5 MODELO: 3PAR 8200 com 4 interfaces 10Gb SFP+, 8  interfaces  16GB FC, 12 discos de 400GB SSD, 20 discos de 1.8TB SAS links  de
comprovação:  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04607918  https://drive.google.com
/open?id=1UjE3ZTv1B5Mp3MRLRY3g3nw6MRpjgtLZ  https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=c9d8c2b6-c00a-b547-97ed-0f17b3c8b25e&
bCatID=1282  https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=san&productid=39468&vcl=true  HPE  3PAR  StoreServ  Storage  and
VMware  vSphere  6.5  best  practices  https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA4-3286ENW.pdf  3PAR  File  Persona  https://h20195.www2.hpe.com
/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6078ENW.pdf  3PAR  Architecture  https://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/4aa3-3516enw.pdf  3PAR  Software  Quickspec
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=c04199812  3PAR  SSMC  Administrator  Guide  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
/display?docId=emr_na-a00053598en_us  IT  Eco  Declaration  https://www.hpe.com/global/livingprogress/environmentalprogress/productdata/Countries
/_MultiCountry/iteco_storag_20161136240.pdf

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não PPB 32 R$ 322.585,0000 R$ 10.322.720,0000 11/12/2018
16:22:01
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Marca: DELL EMC
Fabricante: FOXCONN
Modelo / Versão: UNITY 300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 28.1. Deverá ser fornecido um subsistema de armazenamento de dados baseado em bloco e arquivos, com suporte
aos protocolos de CIFS, NFS, iSCSI, FibreChannel; 28.2. Deverá ser capaz de funcionar integralmente com alimentação elétrica de 220 VAC, 50/60 Hz; 28.3. A
solução  deve disponibilizar total redundância, sem ponto  único  de falha, possuindo  meios  de recuperação  automática de falhas em componentes como  CPU,
memória, barramento de dados, fontes de alimentação, interfaces, discos e outros; 28.4. Deverá possuir no mínimo duas unidades controladoras, Compatível com
os protocolos FibreChannel, iSCSI, NFS, CIFS; 28.5. Não  serão  aceitas, entretanto  soluções baseadas em virtualizadores, soluções que dependam de múltiplas
interfaces de gerenciamento, soluções montadas ou que incluam componentes de múltiplos fabricantes; 28.6. As controladoras de disco devem ser baseadas em
processadores Intel Xeon ou superiores contando com um mínimo de 1 CPU por controladora e, no mínimo, 6 cores de processamento por CPU; 28.7. A solução
deve possuir um mínimo de 48GB (quarenta e oito gigabytes) de memória DRAM, com espelhamento; 28.8. A memória cache deverá ser global, ou seja, deverá
estar na sua totalidade disponível para todos os volumes do storage não sendo aceitos composições de equipamentos para atingimento desta métrica. 28.9. Deverá
possuir ambiente operacional desenvolvido pelo mesmo fabricante do hardware, não sendo aceitas soluções utilizando sistemas operacionais de mercado; 28.10.
Deverá possuir uma banda agregada mínima de back-end de 192 Gbps (cento e noventa e dois gigabits por segundo); 28.11. Deverá ser fornecido com todas as
portas de back-end necessárias para suportar a escalabilidade máxima de discos suportada pelo equipamento; 28.12. Deverá realizar a comunicação entre canais de
front-end e de back-end através de memória cache, utilizando barramento PCI, ou arquitetura similar. Não serão aceitos equipamentos que dependam de dispositivos
intermediários como gateways, roteadores, switches ou quaisquer elementos semelhantes; 28.13. Deverá suportar nativamente, no mínimo, os protocolos de bloco
SAN: iSCSI, FibreChannel; 28.38. Possuir suporte DDG (0800) atendendo os seguintes níveis de severidade: 28.38.1. 1º nível: suporte inicial, pelo período mínimo de
5 (cinco) anos com atendimento fornecido pela contratada no regime 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, remotamente. 28.38.2. 2º nível: suporte
profissional, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos fornecido pelo fabricante no regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Garantia
28.39. O equipamento ofertado deverá possuir 5 (cinco) anos de garantia “on site”, prestado pelo fabricante, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete)  dias  por semana.  28.40.  Todas  as  características  técnicas  deverão  ser  comprovadas  por catálogo  oficial.  28.41. Não  serão  aceitas  adaptações  no
equipamento  (adição  de componentes não  originais do  fabricante). 60 MESES DE GARANTIA. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS. ESTAMOS DE
ACORDO COM TODAS AS FASES DO EDITAL.

61.797.924/0007-40 HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA

Não Não Nenhuma 32 R$ 366.941,2000 R$ 11.742.118,4000 11/12/2018
20:05:01

Marca: HPE
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise
Modelo / Versão: HPE StoreServ 3Par 8200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de armazenamento unificado para bloco e arquivos, com 02 controladoras, 08 portas FC 16 Gbps, 16 portas
10Gbase-SR, gaveta adicional para discos, volumetria útil de 2,51 TiB em discos SSD e 25,51 TiB em discos SAS 10k RPM, licenciamento all inclusive (snapshots,
clones, QoS, etc), licenciamento de replicação incluso, servidor 1U dedicado para console

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 366.941,2000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 322.585,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 220.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 320.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:31:55:617

R$ 315.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:37:04:407

R$ 314.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:38:52:053

R$ 312.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:39:24:963

R$ 311.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:39:42:807

R$ 310.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:40:03:027

R$ 309.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:40:23:577

R$ 308.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:40:46:593

R$ 307.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:41:07:703

R$ 305.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:41:29:800

R$ 304.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:41:43:707

R$ 300.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:42:26:553

R$ 299.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:42:38:180

R$ 298.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:42:51:917

R$ 297.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:43:03:933

R$ 290.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:43:24:260

R$ 289.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:43:34:620

R$ 285.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:43:58:530

R$ 284.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:44:11:953

R$ 282.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:44:25:970

R$ 281.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:44:33:423

R$ 279.500,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:44:50:770

R$ 279.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:45:02:143

R$ 278.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:45:25:897

R$ 278.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:45:28:677

R$ 277.450,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:45:46:210

R$ 275.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:45:49:193

R$ 274.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:46:12:790

R$ 274.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:46:33:650

R$ 273.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:46:41:603

R$ 272.900,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:46:54:950

R$ 272.700,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:47:10:793

R$ 271.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:47:24:390

R$ 270.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:47:32:610

R$ 268.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:48:02:440

R$ 267.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:48:18:207

R$ 267.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:48:39:440

R$ 266.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:48:53:897

R$ 266.500,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:49:00:257

R$ 266.400,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:49:16:303

R$ 265.750,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:49:23:210

R$ 265.500,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:49:41:210

R$ 265.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:49:52:917

R$ 264.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:50:04:933

R$ 260.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:50:30:420

R$ 259.990,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:50:39:530

R$ 259.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:50:57:500

R$ 258.920,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:51:10:203
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R$ 257.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:51:29:703

R$ 256.900,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:51:43:283

R$ 256.620,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:51:52:783

R$ 256.600,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:52:11:300

R$ 256.000,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:52:23:613

R$ 255.800,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 11:52:48:680

R$ 254.920,0000 61.797.924/0007-40 12/12/2018 11:53:07:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
11:17:57

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:29:07

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:32:07.

Encerrado
12/12/2018
11:53:20

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

13/12/2018
13:03:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/12/2018
13:59:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40.

Aceite
14/12/2018
10:36:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40, pelo melhor lance de R$ 220.000,0000.

Habilitado
17/12/2018
08:01:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ/CPF:
89.237.911/0001-40

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
11:17:35

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 02543216000129. Motivo: Registramos
intenção de Recurso para o referido item, visto que a proposta apresentada não atende requistos relacionadas à garantia, e
outros componentes. Maiores detalhes em nosso recurso formal

Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:37:33

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216000129.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

02.543.216/0001-29 17/12/2018 11:17 17/12/2018 15:37 Aceito

Motivo Intenção:Registramos intenção de Recurso para o referido item, visto que a proposta apresentada não atende requistos relacionadas à
garantia, e outros componentes. Maiores detalhes em nosso recurso formal

Item: 29 - TRANSCEIVER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

24.884.690/0001-57 RAPHAEL SILVA ARAUJO Sim Sim Nenhuma 387 R$ 1.000,0000 R$ 387.000,0000 12/12/2018
00:38:27

Marca: Fiberstore
Fabricante: Fiberstore
Modelo / Versão: 10GBase-SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Transceiver (GBIC) 10Gbase SR - Deve ter suporte a conexão em SFP+; - Deve ter porta com velocidade de 10Gbps;
- Deve suportar o padrão 10GBase-SR; - Deve possuir conector do tipo LC; - Deve suportar conexão em fibra do tipo multimodo com 850nm de comprimento de
onda e até 300m de distância; - Os transceivers ofertados deverão estar em linha de fabricação e suporte dentro do fabricante. - Não serão aceitos transceivers que
se encontram descontinuados e/ou que receberam notificação de final de venda (EOS – End of Sale) no respectivo sítio da Internet do fabricante; - Os equipamentos
ofertados deverão ser novos e com embalagem do fabricante. Não serão aceitos transceivers vindos de reparos, recondicionados e/ou outra forma que demonstre
que os transceivers tiveram uso anterior.

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não Nenhuma 387 R$ 1.110,0000 R$ 429.570,0000 11/12/2018
16:29:28

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: Transceiver SFP+, 10GbE, SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte a conexão em SFP+; Velocidade de 10Gbps; padrão 10Gbase-SR; Conector LC; Conexão em fibra do tipo
multimodo com 850nm de comprimento de onda até 300m de distancia. Garantia de 12 meses. Prazo de validade da proposta é de 60 dias. Estamos de acordo
com todas as fades do edital.

15.135.210/0001-64 TECPARTS IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE PECAS
LTDA

Não Não Nenhuma 387 R$ 1.114,0000 R$ 431.118,0000 11/12/2018
17:34:21

Marca: INTEGRAOPTICS
Fabricante: INTEGRAOPTICS
Modelo / Versão: GBIC 10 / SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tranceiver Gbic 10 Gbase SR , conexão SFP+ , velocidade de 10gbps , padrao  10gbase SR , conecetor tipo  LC ,
conexão em fibra do tipo multimodo , com 850nm de comprimento de onda e ate 300m de distancia.

06.201.994/0001-90 ACEPLUS BRASIL LTDA Sim Sim Nenhuma 387 R$ 1.114,1100 R$ 431.160,5700 03/12/2018
14:22:00

Marca: ACEPLUS
Fabricante: ACEPLUS BRASIL
Modelo / Versão: ACE-SFP32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 387 R$ 1.114,1100 R$ 431.160,5700 11/12/2018
16:57:19

Marca: 6COM
Fabricante: 6COM
Modelo / Versão: SFP-10G-SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver (GBIC) 10Gbase SR 29.1. Deve ter suporte a conexão em SFP+; 29.2. Deve ter porta com velocidade de
10Gbps; 29.3. Deve suportar o padrão 10GBase-SR; 29.4. Deve possuir conector do tipo LC; 29.5. Deve suportar conexão em fibra do tipo multimodo com 850nm
de comprimento de ondae até 300m de distância; 29.6. Os transceivers ofertados deverão estar em linha de fabricação e suporte dentro do fabricante. 29.7. Não
serão aceitos transceivers que se encontram descontinuados e/ou que receberam notificação de final de venda (EOS –End of Sale) no respectivo sítio da Internet do
fabricante; 29.8. Os equipamentos ofertados deverão ser novos e com embalagem do fabricante. Não serão aceitos transceivers vindos de reparos, recondicionados
e/ou outra forma que demonstre que os  transceivers  tiveram uso  anterior. Validade da proposta de 90  dias. Prazo  de entrega de de 30  dias, contados  do
recebimento  da Nota de Empenho pela Contratada, em remessa única, nos respectivos endereços acima listados. Prazo  de garantia de 12 meses. Nos valores
propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos.
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05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO &
SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 387 R$ 1.114,1100 R$ 431.160,5700 11/12/2018
19:55:03

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco SFP-10G-SR
Modelo / Versão: Cisco SFP-10G-SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER

27.836.512/0001-49 V & M NEGOCIOS EIRELI Sim Sim Nenhuma 387 R$ 1.114,1100 R$ 431.160,5700 12/12/2018
06:42:06

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: SFP-10G-SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte a conexão em SFP+; Porta com velocidade de 10Gbps; Suportar o padrão 10GBase-SR; Possui conector do
tipo  LC; Suporta conexão em fibra do  tipo  multimodo com 850nm de comprimento  de onda e até 300m de distância; Deve ser do  mesmo fabricante que os
switches ofertados acima; Os transceivers ofertados deverão estar em linha de fabricação e suporte dentro do fabricante. Prazo de Entrega: 30 Dias Validade da
Proposta: 120 Dias Garantia: 12 Meses

22.895.680/0001-91 HUMBERTO PEREIRA SILVA
70706662172

Sim Sim Nenhuma 387 R$ 2.000,0000 R$ 774.000,0000 12/12/2018
08:57:49

Marca: planet
Fabricante: planet
Modelo / Versão: tranceiver
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 387 R$ 3.000,0000 R$ 1.161.000,0000 11/12/2018
09:11:52

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Tranciver (Gbic)  10Gbase SR ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HPE/ARUBA PART
NUMBER:  JD092B  +  JH693A  MODELO:  HPE  X130  10G  SFP+  LC  SR  Transceiver  links  de  comprovação:  https://support.hpe.com/hpsc/doc/public
/display?docId=emr_na-a00008792en_us

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 387 R$ 10.000,0000 R$ 3.870.000,0000 12/12/2018
08:43:11

Marca: PLANET
Fabricante: PLANET
Modelo / Versão: PLANET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER 10GBASE-SR

26.817.275/0001-06 SS2 SERVICOS
ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA

Sim Sim TP 387 R$ 15.000,0000 R$ 5.805.000,0000 11/12/2018
17:24:33

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Modelo / Versão: DEM-432XT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver 10Gbase-SR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 15.000,0000 26.817.275/0001-06 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 3.000,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.000,0000 22.895.680/0001-91 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.114,1100 06.201.994/0001-90 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.114,1100 07.698.260/0001-21 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.114,1100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.114,1100 27.836.512/0001-49 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.114,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.110,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.000,0000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 999,7300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:48:05:857

R$ 989,7300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:48:09:077

R$ 989,3400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:48:26:217

R$ 979,3400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:48:29:467

R$ 978,5400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:48:46:470

R$ 968,5400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:48:49:580

R$ 967,9400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:49:10:377

R$ 957,9400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:49:22:143

R$ 955,6600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:49:31:283

R$ 2.200,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 10:49:31:817

R$ 945,6600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:49:42:347

R$ 944,6100 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:50:39:010

R$ 934,6100 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:50:42:023

R$ 934,1000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:50:59:540

R$ 924,1000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:51:03:510

R$ 923,6100 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:51:20:060

R$ 913,6100 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:51:23:653

R$ 913,1600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:51:42:077

R$ 903,1600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:51:45:390

R$ 902,7900 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:52:04:217

R$ 892,7900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:52:09:890

R$ 892,2400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:52:28:673

R$ 882,2400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:52:33:343

R$ 881,8300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:52:49:707

R$ 871,8300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:52:53:567

R$ 871,4200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 10:53:20:067

R$ 821,4200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:53:23:753

R$ 821,4000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:54:02:790

R$ 771,4000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:54:06:100
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R$ 771,3900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:54:26:790

R$ 721,3900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:54:30:400

R$ 1.000,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 10:55:12:140

R$ 721,3800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:55:15:873

R$ 671,3800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:55:18:873

R$ 671,1000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:55:59:750

R$ 651,1000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:56:02:813

R$ 650,9000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:56:20:050

R$ 630,9000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:56:26:910

R$ 630,7000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:56:40:723

R$ 610,7000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:56:47:003

R$ 610,5000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:57:00:803

R$ 590,5000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:57:07:973

R$ 588,7900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:57:18:757

R$ 588,5000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:57:22:367

R$ 1.000,0000 26.817.275/0001-06 12/12/2018 10:57:28:180

R$ 568,5000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:57:28:197

R$ 567,2900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:57:39:040

R$ 566,9000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:57:43:150

R$ 546,9000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:57:48:400

R$ 543,6000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:57:59:167

R$ 543,3000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:58:03:307

R$ 523,3000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:58:08:573

R$ 521,6900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 10:58:20:543

R$ 521,4000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:58:23:870

R$ 501,4000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:58:28:840

R$ 501,1000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:58:44:590

R$ 481,1000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:58:49:013

R$ 480,8000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:59:04:983

R$ 460,8000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:59:09:453

R$ 460,5000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:59:25:610

R$ 440,5000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:59:29:657

R$ 440,2000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 10:59:46:143

R$ 420,2000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 10:59:50:033

R$ 420,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:00:06:300

R$ 400,0000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:00:10:130

R$ 399,8600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:01:09:650

R$ 398,8600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:01:12:743

R$ 395,7800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:01:29:683

R$ 394,7800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:01:33:573

R$ 392,5700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:01:49:933

R$ 391,5700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:01:53:747

R$ 386,7000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:04:13:290

R$ 419,8300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:04:15:320

R$ 419,5000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:04:15:930

R$ 385,7000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:04:16:290

R$ 999,8800 27.836.512/0001-49 12/12/2018 11:04:16:553

R$ 383,3300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:04:33:447

R$ 382,3300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:04:37:430

R$ 383,2000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:04:37:620

R$ 381,1500 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:04:53:667

R$ 380,1500 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:04:57:493

R$ 380,0400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:05:00:493

R$ 379,4000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:05:15:090

R$ 378,4000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:05:19:277

R$ 378,2200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:05:22:653

R$ 372,3200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:05:35:700

R$ 371,3200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:05:39:390

R$ 371,2200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:05:43:200

R$ 364,1200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:05:56:483

R$ 363,1200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:05:59:593

R$ 363,0200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:06:03:203

R$ 355,4400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:06:16:703

R$ 335,4400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:06:21:220

R$ 335,3000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:06:25:063

R$ 340,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:06:25:580

R$ 326,2400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:06:36:707

R$ 306,2400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:06:41:237

R$ 300,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:06:45:863

R$ 326,1400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:06:47:393

R$ 293,1400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:06:56:770

R$ 273,1400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:07:01:567

R$ 250,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:07:12:990

R$ 269,2500 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:07:16:910

R$ 417,9400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:07:17:210

R$ 417,7000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:07:17:647
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R$ 250,0000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:07:37:227

R$ 416,2700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:07:39:240

R$ 416,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:07:39:663

R$ 249,0000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:07:51:697

R$ 413,8600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:08:00:900

R$ 413,6000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:08:00:993

R$ 230,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:08:03:867

R$ 229,0000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:08:12:070

R$ 411,4900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:08:22:870

R$ 411,3000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:08:23:073

R$ 200,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:08:30:790

R$ 410,0800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:08:46:607

R$ 409,9000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:08:49:823

R$ 175,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:08:53:543

R$ 409,3600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:09:08:653

R$ 409,2000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:09:10:043

R$ 407,8300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:09:30:077

R$ 407,5000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:09:30:983

R$ 407,2700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:09:52:470

R$ 407,1000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:09:52:890

R$ 404,6000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:10:14:487

R$ 404,3000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:10:14:970

R$ 402,4300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:10:36:050

R$ 170,0000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:10:36:753

R$ 402,2000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:10:36:833

R$ 401,0700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:10:58:193

R$ 400,8000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:10:58:930

R$ 400,7100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:11:20:367

R$ 400,5000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 11:11:20:540

R$ 161,4000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:11:40:493

R$ 161,3800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:11:43:900

R$ 399,2800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:11:44:430

R$ 161,3600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:12:03:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:47:54

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:04:13

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:07:13.

Encerrado
12/12/2018
11:15:49

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
14:19:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAPHAEL SILVA ARAUJO, CNPJ/CPF: 24.884.690/0001-57, pelo melhor lance de R$
161,3600.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:06:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor RAPHAEL SILVA ARAUJO, CNPJ/CPF: 24.884.690/0001-57.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
16:32:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAPHAEL SILVA ARAUJO, CNPJ/CPF: 24.884.690/0001-57.

Habilitado
17/12/2018
13:43:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAPHAEL SILVA ARAUJO - CNPJ/CPF: 24.884.690/0001-57

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
15:09:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 27836512000149. Motivo: Prezado Sr(a)
Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o item 29, o modelo ofertado e aceito não atende aos requisitos do edital, é um
modulo genérico, não homologado e não compatível com o

Intenção de Recurso
Recusada

17/12/2018
16:14:19

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27836512000149. Motivo: O solicitado no Termo de
Referência não aponta especificamente alguma marca para o dispositivo em questão, sendo esta prática, inclusive, reiteradamente
vetadapela jurisprudência. A proposta apresentada pela licitante vencedora afirma atender plenamente o solicitado no TR. A
Administração detém meios de, nas etapas seguintes, fazer valer o cumprimento do solicitado no ato convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

27.836.512/0001-49 17/12/2018 15:09 17/12/2018 16:14 Recusado

Motivo Intenção:Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o item 29, o modelo ofertado e aceito não atende aos requisitos
do edital, é um modulo genérico, não homologado e não compatível com os Switches DELL/EMC que foram licitados em conjunto, conforme
especificação do edital, item 29: “Deve ser do mesmo fabricante que os switches ofertados acima. Gostaríamos que nos fosse dada a oportunidade de
recurso para fundamentar a nossa posição

Motivo Aceite ou Recusa:O solicitado no Termo de Referência não aponta especificamente alguma marca para o dispositivo em questão, sendo esta
prática, inclusive, reiteradamente vetadapela jurisprudência. A proposta apresentada pela licitante vencedora afirma atender plenamente o solicitado
no TR. A Administração detém meios de, nas etapas seguintes, fazer valer o cumprimento do solicitado no ato convocatório.

Item: 30 - TRANSCEIVER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

24.884.690/0001-57 RAPHAEL SILVA ARAUJO Sim Sim Nenhuma 226 R$ 380,0000 R$ 85.880,0000 12/12/2018
00:38:27

Marca: Fiberstore
Fabricante: Fiberstore
Modelo / Versão: 0231A562
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Transceiver 1000BASE-SX SFP 850nm 550m - Deve ter suporte a conexão em SFP; - Deve ter porta com velocidade
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de 1Gbps; - Deve suportar o  padrão  1000Base-SX; - Deve possuir conector do tipo LC; - Deve suportar conexão em fibra do tipo multimodo com 850nm de
comprimento de onda e até 550m de distância; - Deve ser compatível com os switches Huawei S5720-LI Series; - Os transceivers ofertados deverão estar em linha
de fabricação e suporte dentro do fabricante. - Não serão aceitos transceivers que se encontram descontinuados e/ou que receberam notificação de final de venda
(EOS – End of Sale) no respectivo sítio da Internet do fabricante; - Os equipamentos ofertados deverão ser novos e com embalagem do fabricante. - Não serão
aceitos transceivers vindos de reparos, recondicionados e/ou outra forma que demonstre que os transceivers tiveram uso anterior

02.771.951/0001-90 OPTOLINK INDUSTRIA E
COMERCIO SOCIEDADE
LTDA

Sim Sim Nenhuma 226 R$ 388,0000 R$ 87.688,0000 03/12/2018
13:39:35

Marca: Skylane
Fabricante: Skylane
Modelo / Versão: SFP85P55GE1DXXX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceptor óptico  para rede giga bit ethernet, operando em fibra óptica multimodo. Com duas fibras, conectores
LC/PC, com diagnostico  digital, tempertura de operação  de 0  a 70  graus C. Garantia de 12 meses. Assistência técnica no  Brasil. padrão  SFP 1000-BASESX.
Comprimento de onda de 850 nm com alcance de até 550 metros. Compatível com switch Huawei séries S5720-Li.

15.135.210/0001-64 TECPARTS IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE PECAS
LTDA

Não Não Nenhuma 226 R$ 388,0000 R$ 87.688,0000 11/12/2018
17:34:21

Marca: INTEGRAOPTICS
Fabricante: INTEGRAOPTICS
Modelo / Versão: GBIC 1000 / BASE SX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER GBIC 1000 BASE SX – CONEXAO SFP – VELOCIDADE 1GBPS – 1000BASE SX – CONECTOR LC – FIBRA
COM 850 NM – CUMPRIMENTO ATE 550M DE DISTANCIA

06.201.994/0001-90 ACEPLUS BRASIL LTDA Sim Sim Nenhuma 226 R$ 388,1400 R$ 87.719,6400 03/12/2018
14:22:00

Marca: ACEPLUS
Fabricante: ACEPLUS BRASIL
Modelo / Versão: ACE-SFP1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 226 R$ 388,1400 R$ 87.719,6400 11/12/2018
16:57:19

Marca: 6COM
Fabricante: 6COM
Modelo / Versão: 6C-SFP-0301
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver (GBIC) 1000base-SX. Deve ter suporte a conexão  em SFP; 30.2. Deve ter porta com velocidade de
1Gbps; 30.3. Deve suportar o padrão 1000Base-SX; 30.4. Deve possuir conector do tipo LC; 30.5. Deve suportar conexão em fibra do tipo multimodo com 850nm
de comprimento de ondae até 550m de distância; 30.6. Deve ser compatível com os switches Huawei S5720-LI Series; 30.7. Os transceivers ofertados deverão
estar em linha de fabricação e suporte dentro do fabricante. 30.8. Não serão aceitos transceivers que se encontram descontinuados e/ou que receberam notificação
de final de venda (EOS –End of Sale) no  respectivo  sítio  da Internet do fabricante; 30.9. Os equipamentos ofertados deverão  ser novos e com embalagem do
fabricante. 30.10. Não serão aceitos transceivers vindos de reparos, recondicionados e/ou outra forma que demonstre que os transceivers tiveram uso anterior.
Validade da proposta de 90 dias. Prazo  de entrega de de 30 dias, contados  do  recebimento  da Nota de Empenho  pela Contratada, em remessa única, nos
respectivos endereços acima listados. Prazo de garantia de 12 meses. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos.

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO &
SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 226 R$ 388,1400 R$ 87.719,6400 11/12/2018
19:55:04

Marca: 10GTEK
Fabricante: 10GTEK GLC-SX-MMD
Modelo / Versão: 10GTEK GLC-SX-MMD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER

89.237.911/0001-40 GLOBAL DISTRIBUICAO DE
BENS DE CONSUMO LTDA.

Não Não Nenhuma 226 R$ 900,0000 R$ 203.400,0000 11/12/2018
09:11:52

Marca: HPE
Fabricante: HPE
Modelo / Versão: HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tranciver (Gbic)  1000base-SX ATENDENDO PLENAMENTE OS REQUISITOS DO EDITAL. MARCA: HPE/ARUBA PART
NUMBER: JD118B MODELO: HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver links de comprovação: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=5180190&
docLocale=en_US&docId=emr_na-a00058766en_us

27.836.512/0001-49 V & M NEGOCIOS EIRELI Sim Sim Nenhuma 226 R$ 1.000,0000 R$ 226.000,0000 12/12/2018
06:12:28

Marca: Huawei
Fabricante: Huawei
Modelo / Versão: eSFP-GE-SX-MM850
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tem suporte a conexão em SFP; Porta com velocidade de 1Gbps; Suporta o padrão 1000Base-SX; Possui conector do
tipo LC; Deve suportar conexão em fibra do tipo multimodo com 850nm de comprimento de onda e até 550m de distância Compatível com os switches Huawei
S5720-LI Series; Os transceivers ofertados deverão estar em linha de fabricação e suporte dentro do fabricante. Os equipamentos ofertados deverão ser novos e
com embalagem do fabricante. Prazo de Entrega: 30 Dias Validade da Proposta: 120 Dias Garantia: 12 Meses

02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não Nenhuma 226 R$ 1.200,0000 R$ 271.200,0000 11/12/2018
16:31:48

Marca: DELL EMC
Fabricante: DELL EMC
Modelo / Versão: Transceiver SFP, 1000BASE-SX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte a conexão em SFP; Velocidade de 1Gbps; padrão  1000base-SR; Conector LC; Conexão em fibra do  tipo
multimodo com 850nm de comprimento de onda até 550m de distancia. Garantia de 12 meses. Prazo de validade da proposta é de 60 dias. Estamos de acordo
com todas as fades do edital.

22.895.680/0001-91 HUMBERTO PEREIRA SILVA
70706662172

Sim Sim Nenhuma 226 R$ 2.000,0000 R$ 452.000,0000 12/12/2018
08:57:49

Marca: planet
Fabricante: planet
Modelo / Versão: tranceiver
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER, NOME TRANSCEIVER

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 226 R$ 10.000,0000 R$ 2.260.000,0000 12/12/2018
08:43:11

Marca: PLANET
Fabricante: PLANET
Modelo / Versão: PLANET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSCEIVER 1000BASE-SX

26.817.275/0001-06 SS2 SERVICOS
ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA

Sim Sim TP 226 R$ 12.000,0000 R$ 2.712.000,0000 11/12/2018
17:24:33

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Modelo / Versão: DEM-311GT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver 1000Base-SX

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 12.000,0000 26.817.275/0001-06 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 10.000,0000 11.099.588/0001-07 12/12/2018 09:00:15:103
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R$ 2.000,0000 22.895.680/0001-91 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.200,0000 02.543.216/0001-29 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 1.000,0000 27.836.512/0001-49 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 900,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 388,1400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 388,1400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 388,1400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 388,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 388,0000 02.771.951/0001-90 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 380,0000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 379,8500 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:17:41:490

R$ 369,8500 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:17:44:740

R$ 369,7000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:18:01:647

R$ 359,7000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:18:05:007

R$ 359,5200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:18:22:350

R$ 349,5200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:18:25:680

R$ 348,5700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:18:44:370

R$ 338,5700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:19:06:810

R$ 337,7200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:19:09:963

R$ 327,7200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:19:26:933

R$ 327,5700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:19:30:153

R$ 317,5700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:19:47:047

R$ 317,1000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:19:50:483

R$ 307,1000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:20:07:377

R$ 306,2700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:20:10:890

R$ 296,2700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:20:27:877

R$ 295,7800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:20:31:283

R$ 285,7800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:20:47:987

R$ 285,3900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:20:52:347

R$ 720,0000 89.237.911/0001-40 12/12/2018 11:20:58:083

R$ 275,3900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:21:08:507

R$ 274,9500 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:21:12:863

R$ 264,9500 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:21:30:320

R$ 264,7500 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:21:33:663

R$ 254,7500 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:21:50:727

R$ 254,0500 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:21:53:883

R$ 244,0500 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:22:10:837

R$ 243,8000 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:22:14:340

R$ 233,8000 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:22:31:700

R$ 233,0900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:22:35:760

R$ 223,0900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:22:51:920

R$ 222,2600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:22:55:857

R$ 212,2600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:23:12:343

R$ 211,3200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:23:17:280

R$ 201,3200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:23:32:830

R$ 200,7800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:23:37:593

R$ 190,7800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:23:58:080

R$ 190,0700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:24:03:423

R$ 180,0700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:24:18:283

R$ 179,4700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:24:24:847

R$ 169,4700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:24:38:927

R$ 169,1700 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:24:45:600

R$ 168,1700 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:24:59:397

R$ 167,2100 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:25:06:693

R$ 166,2100 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:25:20:493

R$ 165,8900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:25:26:820

R$ 164,8900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:25:40:510

R$ 164,3900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:25:49:650

R$ 163,3900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:26:00:950

R$ 162,9600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:26:24:077

R$ 161,9600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:26:27:327

R$ 161,0800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:26:44:483

R$ 160,0800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:26:47:843

R$ 159,6300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:27:04:750

R$ 158,6300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:27:08:110

R$ 158,3400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:27:25:347

R$ 157,3400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:27:28:690

R$ 156,9300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:27:45:753

R$ 155,9300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:27:49:440

R$ 155,4900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:28:06:270

R$ 154,4900 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:28:10:193

R$ 154,0600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:28:41:837

R$ 153,0600 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:28:45:180

R$ 152,1300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:29:02:820

R$ 151,1300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:29:07:730

R$ 387,9000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:29:16:980
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R$ 387,8800 27.836.512/0001-49 12/12/2018 11:29:17:730

R$ 150,5200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:29:24:010

R$ 149,5200 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:29:32:510

R$ 387,7800 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:29:37:090

R$ 387,6600 27.836.512/0001-49 12/12/2018 11:29:40:090

R$ 148,7100 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:29:44:013

R$ 147,7100 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:29:52:920

R$ 387,5600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:29:59:280

R$ 387,4400 27.836.512/0001-49 12/12/2018 11:30:02:513

R$ 290,0000 26.817.275/0001-06 12/12/2018 11:30:09:953

R$ 289,6500 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:30:19:970

R$ 147,1300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:30:21:530

R$ 146,1300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:30:24:627

R$ 145,5800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:30:42:640

R$ 144,5800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:30:46:360

R$ 144,1100 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:31:03:097

R$ 143,1100 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:31:07:410

R$ 142,1300 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:31:23:957

R$ 141,1300 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:31:28:113

R$ 140,4800 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:31:44:537

R$ 139,4800 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:31:48:257

R$ 139,4400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:32:05:053

R$ 138,4400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:32:08:650

R$ 287,3500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:32:14:227

R$ 287,2500 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:32:14:743

R$ 138,2400 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:32:25:417

R$ 137,2400 24.884.690/0001-57 12/12/2018 11:32:28:807

R$ 285,9000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:32:34:633

R$ 125,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:32:35:430

R$ 285,8000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:32:36:340

R$ 124,5600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:32:45:510

R$ 284,8700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:32:55:637

R$ 284,6200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:32:58:010

R$ 120,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:33:11:280

R$ 119,9200 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:33:14:873

R$ 283,0500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:33:19:340

R$ 282,8000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:33:19:827

R$ 115,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:33:39:013

R$ 281,7100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:33:41:000

R$ 114,9600 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:33:42:140

R$ 281,4600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:33:45:577

R$ 281,1300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:34:01:953

R$ 110,0000 15.135.210/0001-64 12/12/2018 11:34:04:877

R$ 281,0300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:34:05:737

R$ 109,6900 06.201.994/0001-90 12/12/2018 11:34:08:313

R$ 278,8300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:34:23:610

R$ 278,5800 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:34:26:737

R$ 278,4800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:34:45:753

R$ 278,3800 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:34:47:050

R$ 276,1700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:35:08:677

R$ 276,0700 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:35:09:990

R$ 274,6600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:35:30:943

R$ 274,5600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:35:32:367

R$ 273,1200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:35:51:993

R$ 273,0200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:35:55:430

R$ 272,3200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:36:16:793

R$ 272,2200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:36:21:450

R$ 272,0600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:36:37:823

R$ 271,9600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:36:45:543

R$ 270,0600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:36:58:593

R$ 269,9600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:37:07:233

R$ 268,7800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:37:22:610

R$ 268,6800 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:37:28:737

R$ 266,3700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:37:49:767

R$ 266,2700 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:37:52:423

R$ 265,3800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:38:23:147

R$ 265,2800 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:38:25:210

R$ 263,8400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:38:52:117

R$ 263,7400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:38:52:867

R$ 262,0900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:39:17:447

R$ 261,9900 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:39:18:197

R$ 261,0600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:39:49:823

R$ 260,9600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:39:52:137

R$ 259,4500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:40:15:420

R$ 259,3500 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:40:16:153

R$ 258,2000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:40:58:047
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R$ 258,1000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:40:58:843

R$ 258,0600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:41:41:333

R$ 257,9600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:41:43:020

R$ 256,9900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:42:08:600

R$ 256,8900 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:42:09:427

R$ 256,8000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:42:58:040

R$ 256,7000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:43:00:463

R$ 254,5700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:43:20:357

R$ 254,4700 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:43:21:573

R$ 252,7500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:43:52:373

R$ 252,6500 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:43:52:843

R$ 251,2100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:44:17:407

R$ 251,1100 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:44:20:580

R$ 249,6400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:44:54:160

R$ 249,5400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:44:58:567

R$ 247,6900 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:45:19:350

R$ 247,5900 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:45:19:880

R$ 246,2400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:45:43:037

R$ 246,1400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:45:43:930

R$ 245,9300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:46:14:400

R$ 245,8300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:46:18:417

R$ 243,5500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:46:54:870

R$ 243,4500 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:46:57:997

R$ 241,9000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:47:21:857

R$ 241,8000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:47:24:607

R$ 240,2000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:47:57:940

R$ 240,1000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:47:59:267

R$ 238,7600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:48:19:847

R$ 238,6600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:48:20:237

R$ 236,6000 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:48:56:083

R$ 236,5000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:48:57:257

R$ 236,2600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:49:19:663

R$ 236,1600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:49:22:443

R$ 233,8400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:49:43:587

R$ 233,7400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:49:44:103

R$ 232,2100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:50:27:717

R$ 232,1100 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:50:30:433

R$ 229,6100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:50:55:717

R$ 229,5100 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:50:58:953

R$ 228,1300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:51:20:453

R$ 228,0300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:51:20:940

R$ 227,3400 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:51:45:550

R$ 227,2400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:51:49:207

R$ 226,0300 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:52:06:550

R$ 225,9300 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:52:09:660

R$ 225,5700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:52:43:147

R$ 225,4700 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:52:44:897

R$ 225,4200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:53:11:120

R$ 225,3200 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:53:12:010

R$ 223,0100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:53:32:230

R$ 222,9600 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:53:32:950

R$ 221,3600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:53:53:153

R$ 221,3400 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:53:54:670

R$ 221,2600 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:54:14:293

R$ 221,2000 07.698.260/0001-21 12/12/2018 11:54:15:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
11:17:40

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:29:08

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:32:08.

Encerrado
12/12/2018
11:54:27

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
14:19:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, pelo melhor lance de R$
109,6900.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:06:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

14/12/2018
16:09:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90.

Habilitado
17/12/2018
13:43:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACEPLUS BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
15:14:43

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 27836512000149. Motivo: Prezado Sr(a)
Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o item 30, o modelo ofertado e aceito não atende aos requisitos do edital, é um
modulo genérico, não homologado e não compatível com o
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Intenção de Recurso
Aceita

17/12/2018
15:49:16

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27836512000149.

Intenção de Recurso
Recusada

17/12/2018
16:14:11

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: V & M NEGOCIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27836512000149. Motivo: O solicitado no Termo de
Referência não aponta especificamente alguma marca para o dispositivo em questão, sendo esta prática, inclusive, reiteradamente
vetadapela jurisprudência. A proposta apresentada pela licitante vencedora afirma atender plenamente o solicitado no TR. A
Administração detém meios de, nas etapas seguintes, fazer valer o cumprimento do solicitado no ato convocatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

27.836.512/0001-49 17/12/2018 15:14 17/12/2018 16:14 Recusado

Motivo Intenção:Prezado Sr(a) Pregoeiro(a), registramos intenção de recurso para o item 30, o modelo ofertado e aceito não atende aos requisitos
do edital, é um modulo genérico, não homologado e não compatível com os HUAWEI para o qual são destinados,, conforme especificação do edital,
item 30: “Compatível com os switches Huawei S5720-LI Series; Os equipamentos ofertados deverão ser novos e com embalagem do fabricante”.
Gostaríamos que nos fosse dada a oportunidade de recurso para fundamentar a nossa posição.

Motivo Aceite ou Recusa:O solicitado no Termo de Referência não aponta especificamente alguma marca para o dispositivo em questão, sendo esta
prática, inclusive, reiteradamente vetadapela jurisprudência. A proposta apresentada pela licitante vencedora afirma atender plenamente o solicitado
no TR. A Administração detém meios de, nas etapas seguintes, fazer valer o cumprimento do solicitado no ato convocatório.

Item: 31 - MESA TELEFONE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO &
SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 378 R$ 78,9500 R$ 29.843,1000 11/12/2018
19:55:04

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN TCF3000
Modelo / Versão: ELGIN TCF3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TELEFONE, NOME MESA TELEFONE / FAX

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA Sim Sim Nenhuma 378 R$ 265,0000 R$ 100.170,0000 12/12/2018
08:09:44

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo / Versão: TC60-ID
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Telefone fixo com fio; 31.2. Modos de discagem tom e pulso; 31.3. Mínimo de 3 tipos de volumes e 3
memórias de discagem rápida; 31.4. TECLAS adicionais: mute, pause, redial e flash; 31.5. Compatível com centrais públicas e PABX; 31.6. Com identificador de
chamadas;  31.7. Deve  registrar, de  pelo  menos, as  10  últimas  chamadas  recebidas  e  originadas;  31.8. Com display  luminoso;  31.9. Sem  necessidade  de
alimentação por pilhas; 31.10. Deve ser homologado pela ANATEL; 31.11. Garantia mínima de 12 meses;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 265,0000 92.823.764/0001-03 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 78,9500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 09:00:15:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:48:02

Item aberto.

Iminência de Encerramento
12/12/2018
11:04:13

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:07:13.

Encerrado
12/12/2018
11:19:37

Item encerrado

Aceite
12/12/2018
14:24:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R$ 78,9500.

Abertura do prazo de Convocação -
Anexo

14/12/2018
16:07:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
05.807.475/0001-08.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:56:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.

Habilitado
17/12/2018
13:43:15

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI -
CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

19.518.708/0001-67 INFRACORP COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim PPB 358 R$ 2.030,0000 R$ 726.740,0000 11/12/2018
19:11:24

Marca: logitech
Fabricante: logitech
Modelo / Versão: BCC950
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera web com controle remoto e viva-voz integrado 32.1. Características 32.2. Deve suportar modo USB – UVC;
32.3. Deve ser compatível com Windows 7 ou posterior e Mac OSX 10.7 ou posterior; 32.4. Deve possuir viva-voz integrado duplex completo omnidirecional com
alcance, no mínimo, 2 metros; 32.5. Deve possuir capacidade de cancelamento de echo integrada em hardware; 32.6. Deve possuir capacidade de redução de ruídos
integrada em hardware; 32.7. Deve ser capaz  de realizar a codificação  de vídeo  H264 UVC de forma integrada, no hardware; 32.8. Deve possuir câmera com
panorâmica, inclinação  e zoom motorizados; 32.9. Deve possuir foco  automático;  32.10. Deve suportar chamada por vídeo  Full HD 1080p a 30 frames por
segundo; 32.11. Deve possuir controle remoto capaz de controlar as funções da câmera e do vivavoz, além de atender e encerrar chamadas; 32.12. Deve possuir
campo de visão da câmera de, no mínimo 75 graus; 32.13. Deve possuir com capacidade de movimentação lateral motorizada de, no mínimo, 180 graus; 32.14.
Deve possuir com capacidade de movimentação vertical motorizada de, no mínimo, 50 graus; 32.15. Deve possuir alto-falantes com largura de banda de 220Hz a
20KHz; 32.16. Deve possuir, no mínimo, nível de saída de 80dB SPL, medido a 30 centímetros; 32.17. Deve possuir microfone com largura de banda de 200Hz a
8KHz; 32.18. Deve possuir entrada de 3,5mm para headset analógico opcional; 32.19. Deve possuir base para posicionamento em superfície horizontal, além de
extensor vertical para posicionar a câmera na linha dos olhos; 32.20. Deve possuir garantia mínima de 2 anos; entrega/validade/garantia: conforme o edital

01.501.310/0001-52 SIGMAONE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS DE
TELEINFORMATICA L

Não Não Nenhuma 358 R$ 2.036,9700 R$ 729.235,2600 11/12/2018
08:25:52
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Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: BCC950
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 32.2. Deve suportar modo USB – UVC; 32.3. Deve ser compatível com Windows 7 ou posterior e Mac OSX 10.7 ou
posterior;  32.4.  Deve  possuir  viva-voz  integrado  duplex  completo  omnidirecional com  alcance,  no  mínimo,  2  metros;  32.5.  Deve  possuir  capacidade  de
cancelamento de echo integrada em hardware; 32.6. Deve possuir capacidade de redução de ruídos integrada em hardware; 32.7. Deve ser capaz de realizar a
codificação de vídeo H264 UVC de forma integrada, no hardware; 32.8. Deve possuir câmera com panorâmica, inclinação e zoom motorizados; 32.9. Deve possuir
foco automático; 32.10. Deve suportar chamada por vídeo Full HD 1080p a 30 frames por segundo; 32.11. Deve possuir controle remoto capaz de controlar as
funções da câmera e do vivavoz, além de atender e encerrar chamadas; 32.12. Deve possuir campo de visão da câmera de, no mínimo 75 graus; 32.13. Deve
possuir com capacidade de movimentação lateral motorizada de, no mínimo, 180 graus; 32.14. Deve possuir com capacidade de movimentação vertical motorizada
de, no mínimo, 50 graus; 32.15. Deve possuir alto-falantes com largura de banda de 220Hz a 20KHz; 32.16. Deve possuir, no mínimo, nível de saída de 80dB SPL,
medido a 30 centímetros; 32.17. Deve possuir microfone com largura de banda de 200Hz a 8KHz; 32.18. Deve possuir entrada de 3,5mm para headset analógico
opcional; 32.19. Deve possuir base para posicionamento em superfície horizontal, além de extensor vertical para posicionar a câmera na linha dos olhos; 32.20.
Deve possuir garantia mínima de 2 anos; Conforme edital.

05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO &
SERVICOS EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 358 R$ 2.036,9700 R$ 729.235,2600 11/12/2018
19:55:04

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH BCC950
Modelo / Versão: LOGITECH BCC950
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, NOME CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

05.379.350/0001-24 MAPE COMERCIALIZACAO E
REPRESENTACAO LTDA

Sim Sim Nenhuma 358 R$ 2.036,9800 R$ 729.238,8400 12/12/2018
00:26:42

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo / Versão: CAM VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, NOME CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

81.243.735/0001-48 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Não Não Nenhuma 358 R$ 2.060,0000 R$ 737.480,0000 11/12/2018
19:45:59

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: Logitech BCC950
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de vídeo conferência. Validade da proposta 60 dias.

24.465.418/0001-32 ALL SOLUTIONS AUTOMACAO
LTDA

Sim Sim Nenhuma 358 R$ 2.450,0000 R$ 877.100,0000 04/12/2018
10:06:48

Marca: Logitech
Fabricante: Logitech
Modelo / Versão: Logitech BCC950
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Conexão: USB 2.0 - Cor: Preto  - Full HD 1080p (30fps) - Distância: Até 8m - Campo  de 78º
Recursos: - Chamadas de vídeo - Câmera - Viva-voz - Controle remoto - Não Requer Driver Tecnologias: - Pan - Tilt - Zoom - Volume - Áudio mudo - Atender /
Desligar Compatibilidade: - Windows 7, XP e Mac OS X 10.6 e superior - Adobe Connect - Avaya - Cisco WebEx e outras aplicações Cisco Videoconferência - Citrix -
Conexões LifeSize - FaceTime - Google Hangouts e Video Chat - Microsoft Lync e Office365 - Vidyo - Skype Conteúdo da Embalagem: - Base de ConferenceCam -
Webcam - Controle Remoto - Cabo de alimentação - Manual de Instruções Garantia 12 meses de garantia Peso 1060 gramas (bruto com embalagem)

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim Nenhuma 358 R$ 7.000,0000 R$ 2.506.000,0000 04/12/2018
17:01:07

Marca: LOGITECH
Fabricante: LOGITECH
Modelo / Versão: BCC950
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, NOME CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 7.000,0000 15.724.019/0001-58 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.450,0000 24.465.418/0001-32 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.060,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.036,9800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.036,9700 01.501.310/0001-52 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.036,9700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.030,0000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 09:00:15:103

R$ 2.029,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:48:22:840

R$ 2.028,9900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 10:49:47:800

R$ 2.027,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:49:51:943

R$ 2.026,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:51:58:560

R$ 2.025,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:52:05:657

R$ 2.024,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:57:54:323

R$ 2.023,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:57:58:323

R$ 2.022,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:58:23:370

R$ 2.021,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:58:26:763

R$ 2.015,0000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:58:45:170

R$ 2.014,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:58:48:500

R$ 2.010,0000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:59:06:170

R$ 2.009,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:59:09:390

R$ 2.000,0000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 10:59:27:360

R$ 1.999,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 10:59:30:640

R$ 754,0000 81.243.735/0001-48 12/12/2018 11:01:05:540

R$ 1.999,0000 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:02:32:360

R$ 1.998,9900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:04:23:320

R$ 1.998,0000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:04:59:447

R$ 1.996,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:05:25:013

R$ 1.997,9900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:05:32:513

R$ 1.996,2000 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:05:50:030

R$ 1.996,9800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:05:53:967

R$ 1.995,1500 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:06:10:593

R$ 1.900,0000 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:06:15:640

R$ 1.995,1400 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:06:16:453

R$ 1.899,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:06:34:940

R$ 1.897,6600 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:07:11:927

R$ 1.894,6600 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:07:15:427
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R$ 1.899,9800 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:07:16:270

R$ 1.893,9700 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:07:21:567

R$ 2.000,0000 24.465.418/0001-32 12/12/2018 11:07:22:053

R$ 1.892,2200 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:07:32:757

R$ 1.850,0000 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:07:35:727

R$ 1.848,4500 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:07:41:837

R$ 1.845,4500 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:07:55:790

R$ 1.842,2200 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:07:58:617

R$ 1.841,5100 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:08:04:447

R$ 1.838,5000 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:08:16:027

R$ 1.838,9900 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:08:20:730

R$ 1.838,4900 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:08:24:073

R$ 1.836,5800 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:08:28:120

R$ 1.744,5600 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:08:36:260

R$ 1.824,3300 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:08:42:010

R$ 1.823,7200 05.807.475/0001-08 12/12/2018 11:08:49:823

R$ 1.836,5700 05.379.350/0001-24 12/12/2018 11:08:53:950

R$ 1.721,2200 19.518.708/0001-67 12/12/2018 11:09:04:140

R$ 1.634,9800 01.501.310/0001-52 12/12/2018 11:09:07:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

19.518.708/0001-67 12/12/2018 14:07:13:557 12/12/2018 14:09:32:900 Fornecedor enviou lance R$ 1.634,9700

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
12/12/2018
10:48:06

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/12/2018
11:04:13

Batida iminente. Data/hora iminência: 12/12/2018 11:07:13.

Encerrado
12/12/2018
11:09:09

Item encerrado

Recusa
12/12/2018
13:46:38

Recusa da proposta. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0001-48, pelo melhor lance de R$ 754,0000.
Motivo: Após consulta no chat a licitante solicitou a exclusão de seu lance vencedor.

Aguardando
Convocação 7174

12/12/2018
14:07:13

Aguardando convocação 7174

Volta de Fase
12/12/2018
14:07:13

Item retornou para a fase de desempate 7174.

Início do desempate
12/12/2018
14:07:13

Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

12/12/2018
14:09:32

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19518708000167
enviou um lance no valor de 1.634,9700

Encerrado
12/12/2018
14:09:32

Item encerrado.

Aceite
12/12/2018
14:12:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, pelo melhor
lance de R$ 1.634,9700.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/12/2018
16:07:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

14/12/2018
16:19:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
19.518.708/0001-67.

Habilitado
17/12/2018
13:43:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67

Registro Intenção de
Recurso

17/12/2018
13:48:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SIGMAONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA L CNPJ/CPF:
01501310000152. Motivo: Venho declarar a intenção de recurso, visto que a oportunidade de desempate dada a empresa foi
equivocada, já que o lance estava fora da margem dos 5%, a empresa não

Intenção de Recurso
Recusada

17/12/2018
14:23:24

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SIGMAONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA L, CNPJ/CPF:
01501310000152. Motivo: Considerando que o cálculo para enquadramento ou não dentro da margem de preferência é feito
automaticamente pelo sistema Comprasnet, não cabe ao pregoeiro nenhuma ação neste sentido. Não estava sendo exigido, para
este item, apresentação de certificação RoHS.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

01.501.310/0001-52 17/12/2018 13:48 17/12/2018 14:23 Recusado

Motivo Intenção:Venho declarar a intenção de recurso, visto que a oportunidade de desempate dada a empresa foi equivocada, já que o lance estava
fora da margem dos 5%, a empresa não apresentou a declaração rOhS e outros motivos que serão declarados no recurso posteriormente.

Motivo Aceite ou Recusa:Considerando que o cálculo para enquadramento ou não dentro da margem de preferência é feito automaticamente pelo
sistema Comprasnet, não cabe ao pregoeiro nenhuma ação neste sentido. Não estava sendo exigido, para este item, apresentação de certificação
RoHS.

Item: 33 - GRUPO 2 - DISCO MAGNÉTICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 34 - GRUPO 2 - GAVETA DISCO RÍGIDO
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Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 35 - GRUPO 2 - CONTROLADORA DE DISCO PARA COMPUTADOR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 12/12/2018 09:00:15 Cancelamento Automático

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 12/12/2018 09:02:10 Bom Dia, Senhores Licitantes!

Pregoeiro 12/12/2018 09:02:27 Está iniciada a sessão do Pregão 12/2018, meu nome é Kreter e serei o Pregoeiro deste certame.

Pregoeiro 12/12/2018 09:02:53 Serão analisadas as propostas enviadas para, posterior, abertura de lances.

Pregoeiro 12/12/2018 09:03:54 Solicitamos que permaneçam logados e atentos, aguardando a fase de lances.

Pregoeiro 12/12/2018 09:37:30 Senhores licitantes está aberta a fase de lances. Abriremos por lotes, permitindo assim, maior dedicação aos lances em
cada item.

Pregoeiro 12/12/2018 09:46:08 Senhores licitantes, será comandado o encerramento do item 1. Daremos prazo de 5 (cinco) minutos para o período de
iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a contratação com valor superior

ao estimado.

Sistema 12/12/2018 09:46:28 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:51 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 12/12/2018 09:58:00 Senhores licitantes, será comandado o encerramento dos itens 2, 3, 9, 15 e 19. Daremos prazo de 3 (três) minutos para
o período de iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a contratação com

valor superior ao estimado.

Sistema 12/12/2018 09:58:24 O(s) Item(ns) 2, 3, 9, 15 e 19 está(ão) em iminência até 10:01 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.

Pregoeiro 12/12/2018 10:21:02 Senhores licitantes, foi suspenso temporariamente o item 15 na fase de lances em função de que não vinham ocorrendo
lances. Em análise aos valores das propostas apresentadas, percebe-se, em tese, indícios de inexequibilidade do valor

apresentado pela melhor proposta. Nesse ínterim e no melhor interesse da Administração, optamos pela suspensão para
que isso fosse mencionado a todos os licitantes, ...

Pregoeiro 12/12/2018 10:21:17 ... ao passo que solicitamos que os demais licitantes continuem dando lances em busca da segunda colocação no item,
pois em se confirmando a inexequibilidade da melhor proposta, poderão os demais classificados adequarem-se a

contratação, apresentando propostas válidas para o item, respeitada a ordem de classificação dos lances.

Pregoeiro 12/12/2018 10:23:17 Durante o período de suspensão, o item permanece em condições de receber novos lances e dentro de 10 (dez) minutos
a suspensão será retirada, entrando novamente em “Encerramento Aleatório”, como se encontrava no momento da

suspensão.

Pregoeiro 12/12/2018 10:24:57 Senhores licitantes, será comandado o encerramento dos itens 4, 11, 12, 13, 16 e 22. Daremos prazo de 3 (três)
minutos para o período de iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a

contratação com valor superior ao estimado.

Sistema 12/12/2018 10:28:08 O(s) Item(ns) 4, 11, 12, 13, 16 e 22 está(ão) em iminência até 10:33 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 12/12/2018 10:32:32 O item 15 foi reaberto e está no encerramento aleatório.

Pregoeiro 12/12/2018 10:51:42 Senhores licitantes, será comandado o encerramento dos itens 10, 17, 18 e 20. Daremos prazo de 3 (três) minutos para
o período de iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a contratação com

valor superior ao estimado.

Sistema 12/12/2018 10:51:54 O(s) Item(ns) 10, 17, 18 e 20 está(ão) em iminência até 10:54 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.

Sistema 12/12/2018 11:00:46 O item 11 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Pregoeiro 12/12/2018 11:04:06 Senhores licitantes, será comandado o encerramento dos itens 14, 21, 23, 29, 31 e 32. Daremos prazo de 3 (três)
minutos para o período de iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a

contratação com valor superior ao estimado.

Sistema 12/12/2018 11:04:13 O(s) Item(ns) 14, 21, 23, 29, 31 e 32 está(ão) em iminência até 11:07 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 12/12/2018 11:05:56 O item 18 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Sistema 12/12/2018 11:06:27 O item 10 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Pregoeiro 12/12/2018 11:21:15 Senhores licitantes, será comandado o encerramento dos itens 24, 25 e 27. Daremos prazo de 3 (três) minutos para o
período de iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a contratação com

valor superior ao estimado.

Sistema 12/12/2018 11:21:24 O(s) Item(ns) 24, 25 e 27 está(ão) em iminência até 11:24 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.

Pregoeiro 12/12/2018 11:28:59 Senhores licitantes, será comandado o encerramento dos itens 28 e 30. Daremos prazo de 3 (três) minutos para o
período de iminência, antes do encerramento aleatório. Cumpre salientar que não será procedida a contratação com

valor superior ao estimado.

Sistema 12/12/2018 11:29:08 O(s) Item(ns) 28 e 30 está(ão) em iminência até 11:32 de 12/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.
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Sistema 12/12/2018 11:54:31 O(s) item(ns) 10, 11, 18 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174"
e mantenham-se conectados.

Sistema 12/12/2018 11:54:39 O item 10 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 11:54:39 Sr. Fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000190, em cumprimento ao Decreto 7174 de
12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 10, inferior ou igual ao lance vencedor,

até às 12:04:39 de 12/12/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 11:56:52 O item 10 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF:
01425676000190 enviou um lance no valor de 130.999,0000

Sistema 12/12/2018 11:57:03 O item 11 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 11:57:03 Sr. Fornecedor PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09200360000101, em cumprimento ao
Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 11, inferior ou igual

ao lance vencedor, até às 12:07:03 de 12/12/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 12:02:13 Sr. Fornecedor PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09200360000101, em cumprimento ao
Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o
item 11, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 12:07:03 de 12/12/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 12:07:04 O item 11 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 12:07:03 de 12/12/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado
pelo fornecedor PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 09200360000101

Sistema 12/12/2018 12:07:20 O item 18 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 12:07:20 Sr. Fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05379350000124, em cumprimento ao
Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 18, inferior ou igual

ao lance vencedor, até às 12:17:20 de 12/12/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 12:11:03 O item 18 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 05379350000124 enviou um lance no valor de 547,5000

Sistema 12/12/2018 12:11:03 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar
através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 12/12/2018 12:31:32 Para REI TECH - EIRELI - Senhor licitante. Com respeito ao item 02, solicitamos confirmar que o produto ofertado
atende a todas as características mínimas do edital, em especial a exigência de certificação Energy Star 6.0.

16.778.654/0001-80 12/12/2018 12:34:30 Boa tarde, Acredito que sim, mas vou verificar com a fabricante

Pregoeiro 12/12/2018 12:35:51 Para REI TECH - EIRELI - OK. Vamos passar a outro item enquanto vocês verificam isso e reabro o chat pra vocês logo
mais.

Pregoeiro 12/12/2018 12:36:45 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Sr licitante, favor informar o modelo do equipamento ofertado em
vossa proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 12:38:05 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Favor manifestar-se sobre o recebimento da solicitação.

Pregoeiro 12/12/2018 12:41:09 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Passaremos a outro item e retornamos com reabertura do chat para a
resposta mais adiante.

Pregoeiro 12/12/2018 12:43:15 Srs. licitantes. Por gentileza, permaneçam logados e atentos ao chat para responderem aos questionamentos, assim,
podemos dar celeridade ao processo. Tão logo recebam o questionamento, avisem que receberam, caso contrário

estaremos passando ao item subsequente.

Pregoeiro 12/12/2018 12:45:50 Para REI TECH - EIRELI - Conseguiram confirmar a certificação solicitada?

16.778.654/0001-80 12/12/2018 12:46:52 Sim temos!

16.778.654/0001-80 12/12/2018 12:47:30 Anexarei junto com a nossa proposta

Pregoeiro 12/12/2018 12:48:06 Para REI TECH - EIRELI - ok

Pregoeiro 12/12/2018 12:48:31 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Aguardamos manifestação de vocês.

Pregoeiro 12/12/2018 13:01:20 Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 21, vossa proposta está com valor superior ao
preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de atender com proposta dentro

do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 13:02:04 Para VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 19, vossa proposta está
com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de

atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 13:04:09 Para VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Reabriremos o chat para sua resposta em 5 minutos, com
5 minutos de prazo para manifestação, caso contrário a proposta será recusada.

Pregoeiro 12/12/2018 13:04:36 Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - Reabrimos o chat para sua resposta agora, com 5 minutos de prazo para
manifestação, caso contrário a proposta será recusada.

92.823.764/0001-03 12/12/2018 13:05:00 Boa tarde!

92.823.764/0001-03 12/12/2018 13:05:20 Qual vosso valor de referência estimado para o item 21?

Pregoeiro 12/12/2018 13:06:18 Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - R$ 167,17

92.823.764/0001-03 12/12/2018 13:06:52 Infelizmente não poderemos chegar ao vosso valor de referência estimado para o item 21.

Pregoeiro 12/12/2018 13:10:32 Para QUALITY ATACADO EIRELI - Sr licitante. Com respeito ao item 21 e após a recusa da proposta com menor valor,
vossa proposta está com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa.

no sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta.
Reabriremos o chat para sua resposta em 5 minutos

Pregoeiro 12/12/2018 13:11:35 Para VORTEX COMERCIO E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - Reabriremos o chat para sua resposta agora, com 5
minutos de prazo para manifestação, caso contrário a proposta será recusada.

Pregoeiro 12/12/2018 13:19:27 Para ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 19 e após a recusa da proposta com menor
valor, vossa proposta está com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de

V. Sa. no sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta.
Reabriremos o chat para sua resposta em 5 minuto

Pregoeiro 12/12/2018 13:20:04 Para QUALITY ATACADO EIRELI - Reabriremos o chat para sua resposta agora, com 5 minutos de prazo para
manifestação, caso contrário a proposta será recusada.

15.724.019/0001-58 12/12/2018 13:21:50 Boa tarde.

15.724.019/0001-58 12/12/2018 13:22:04 Qual o valor estimado para o item 21?

Pregoeiro 12/12/2018 13:24:13 Para QUALITY ATACADO EIRELI - Item 21 - Preço de Referência constante no edital: R$ 167,17

15.724.019/0001-58 12/12/2018 13:25:33 Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguirei chegar ao valor estimado.

Pregoeiro 12/12/2018 13:26:12 Para ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA - Reabriremos o chat para sua resposta agora, com 5 minutos de prazo para
manifestação, caso contrário a proposta será recusada.

Sistema 12/12/2018 13:27:43 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de
´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 12/12/2018 13:33:26 Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Sr licitante, com respeito ao item 32, solicitamos confirmação de V. Sa. se o produto
ofertado atende integralmente as características do edital, visto o valor de vosso último lance estar bem abaixo do preço

de referência, destoando de lances anteriores. Confirma a proposta lançada?

81.243.735/0001-48 12/12/2018 13:35:59 Boa tarde Sr Pregoeiro. Informamos que houve equivoco no último lance enviado. Solicitamos o cancelamento do lance.

Pregoeiro 12/12/2018 13:45:21 Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - É impossível cancelar lance, contudo procederemos a recusa de vossa proposta.

81.243.735/0001-48 12/12/2018 13:46:07 Cientes Sr Pregoeiro.

Pregoeiro 12/12/2018 13:50:42 Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 12, vossa proposta está com valor
superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de atender com

proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta. Reabriremos o chat para sua
resposta em 5 minutos
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Pregoeiro 12/12/2018 13:52:05 Para PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 12 e em recusa da proposta com menor
valor, vossa proposta está com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de

V. Sa. no sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta.
Reabriremos o chat para sua resposta em 10 minutos

06.012.469/0001-27 12/12/2018 13:58:07 Boa tarde ! um momento por favor .....

06.012.469/0001-27 12/12/2018 14:05:13 Prezado Senhor(a) Pregoeiro(a), Estamos em contato com o fabricante, solicitamos um prazo para resposta.

Sistema 12/12/2018 14:07:13 O item 32 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Sistema 12/12/2018 14:07:13 O item 32 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 14:07:13 Sr. Fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19518708000167, em cumprimento ao Decreto
7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 32, inferior ou igual ao lance

vencedor, até às 14:17:13 de 12/12/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 12/12/2018 14:09:32 O item 32 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
19518708000167 enviou um lance no valor de 1.634,9700

Sistema 12/12/2018 14:09:32 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar
através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 12/12/2018 14:11:41 Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Reabriremos o chat para sua resposta agora, com 5 minutos de prazo
para manifestação, caso contrário a proposta será recusada.

Pregoeiro 12/12/2018 14:23:18 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Sr licitante, estamos retomando o contato com V. Sa. Favor informar o
modelo do equipamento ofertado em vossa proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 14:50:07 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Senhor Licitante: considerando a falta de retorno às informações
solicitadas reiteradamente pelo pregoeiro via chat do sistema e, ainda, de infrutífero contato telefônico tentado através

do número registrado no SICAF a proposta será desclassificada.

Pregoeiro 12/12/2018 14:59:29 Para 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Sr licitante. Com respeito ao item 4, solicitamos esclarecer se o produto
ofertado por V. Sa. atende ao item 4.1 da especificação técnica ("4.1. Deve possuir base plana e alimentador automático

para digitalizações;")?

Pregoeiro 12/12/2018 15:05:42 Srs licitantes. Solicitamos que estejam atentos ao chat, pois a ausência de retorno ao pregoeiro pode ensejar
desclassificação de proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 15:06:35 Para 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Sr. Licitante. Estabelecemos um prazo de 15 minutos a partir de agora
para vossa manifestação.

17.023.484/0001-97 12/12/2018 15:20:25 Boa Tarde

17.023.484/0001-97 12/12/2018 15:20:37 Estou verificando sr. pregoeiro.

17.023.484/0001-97 12/12/2018 15:23:02 Alimentador automático sim, base plana não.

Pregoeiro 12/12/2018 15:29:02 Para 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - OK. Diante do não atendimento dos requisitos técnicos, a proposta de V.
Sa. será recusada.

Pregoeiro 12/12/2018 15:30:31 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Sr. licitante. Com respeito ao item 14, solicitamos que nos
informe em 15 minutos o modelo do produto ofertado e se ele atende integralmente as especificações técnicas do edital.

Em 15 minutos reabriremos o chat para vossa manifestação.

Pregoeiro 12/12/2018 15:31:31 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Favor desconsiderar a mensagem anterior, pois foi
destinada a fornecedor errado.

Pregoeiro 12/12/2018 15:31:39 Para BSB TIC SOLUCOES EIRELI - Sr. licitante. Com respeito ao item 14, solicitamos que nos informe em 15 minutos o
modelo do produto ofertado e se ele atende integralmente as especificações técnicas do edital. Em 15 minutos

reabriremos o chat para vossa manifestação.

04.202.019/0001-71 12/12/2018 15:32:55 Modelo PBE-5AC, sim Sr. pregoeiro nossa area tecnica informa que atende

Pregoeiro 12/12/2018 15:33:19 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Sr licitante. Com respeito ao item 11, vossa proposta está
com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de

atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta. Reabriremos o chat para
sua resposta em 15 minutos.

Pregoeiro 12/12/2018 15:34:07 Para ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 13, vossa proposta está com valor
superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de atender com

proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta. Reabriremos o chat para sua
resposta em 15 minutos.

Pregoeiro 12/12/2018 15:34:20 Para BSB TIC SOLUCOES EIRELI - ok

Pregoeiro 12/12/2018 15:35:29 Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Sr licitante. Com respeito ao item 23, vossa proposta está com valor superior ao
preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de atender com proposta dentro
do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta. Reabriremos o chat para sua resposta em 15 minutos.

Pregoeiro 12/12/2018 15:36:01 Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 24, vossa proposta está com valor superior
ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de atender com proposta

dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta. Reabriremos o chat para sua resposta em 15
minutos.

Pregoeiro 12/12/2018 15:36:22 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Sr licitante. Com respeito ao item 25, vossa
proposta está com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Solicitamos manifestação de V. Sa. no

sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta. Reabriremos
o chat para sua resposta em 15 minutos.

10.454.019/0001-61 12/12/2018 15:39:02 Boa tarde Sr. Pregoeiro, qual o valor estimado pela Superintendência para o item 25?

Pregoeiro 12/12/2018 15:40:59 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Valor de Referência para o item 25 no edital:
R$ 742,33

10.454.019/0001-61 12/12/2018 15:44:33 O valor está bem defasado, mais baixo que o preço praticado pela própria DELL, veja no site: https://www.dell.com
/pt-br/work/shop/accessories/apd/452-bcqi

10.454.019/0001-61 12/12/2018 15:49:03 Antes de lançar o edital é importante verificar as proposta estimadas, já que, pelo que está sendo exigido no item 25, o
modelo que atende integralmente ao edital, é este modelo específico que cotamos, e o valor está abaixo do preço de

custo.

Pregoeiro 12/12/2018 15:50:22 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - A PRF não contrata a valores superiores ao
preço de referência, então preciso da assertiva de V. Sa se há proposta inferior ou não

Pregoeiro 12/12/2018 15:52:13 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - As pesquisas de mercado que balizam o
preço de referência são feitas com validade que permita que os valores não estejam defasados.

Pregoeiro 12/12/2018 15:52:52 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Há proposta de V. empresa que se enquadre
dentro do preço de referência?

10.454.019/0001-61 12/12/2018 15:55:47 É provável que a empresa que elaborou a proposta estimada não esteja nem participando do processo, ou seja, não tem
nenhum tipo de compromisso com todo o processo licitatório, que requer todo um trabalho em conjunto.

Pregoeiro 12/12/2018 15:56:43 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Sr. Licitante, necessito da sua resposta
direta se atinge o valor ou não?

Pregoeiro 12/12/2018 15:57:09 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Prazo: 2 minutos

10.454.019/0001-61 12/12/2018 15:58:09 Sr. pregoeiro, por esse valor estimado pela PRF, que está muito abaixo do mercado atual, infelizmente não podemos
chegar.

Pregoeiro 12/12/2018 15:59:12 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - ok

Pregoeiro 12/12/2018 15:59:45 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Chat aberto para V. manifestação referente ao solicitado.

Pregoeiro 12/12/2018 16:00:43 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Prazo 15 minutos
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89.237.911/0001-40 12/12/2018 16:02:03 Sr. Pregoeiro boa tarde! averiguamos o valor máximo disponível para aquisição por parte desta administração e
infelizmente não temos como chegar. Informo que já ofertamos nossa melhor condição durante a fase de lances.

Pregoeiro 12/12/2018 16:03:22 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - ok

Pregoeiro 12/12/2018 16:04:10 Para ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - Chat aberto para V. manifestação referente ao solicitado. Prazo: 15
minutos

60.525.714/0001-45 12/12/2018 16:04:53 Boa Tarde

60.525.714/0001-45 12/12/2018 16:06:25 Sr. Pregoeiro, solicito averiguar se na cotação prévia foi considerado o fornecimento do kit de trilhos com o banco de
baterias, pergunto, pois o Kit de Rack possui um custo de mais de 550,00, aumentando muito o custo total, além do

transporte estar previsto para áreas distantes.

Pregoeiro 12/12/2018 16:08:19 Para ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - As cotações foram feitas para o objeto tal qual constam nas
especificações técnicas do edital.

60.525.714/0001-45 12/12/2018 16:10:20 Estamos verificando com a APC a possibilidade de reduzir, considerando ainda que é um Registro de Preços, pode voltar
ao chat em 30 a 40 minutos?

Pregoeiro 12/12/2018 16:12:35 Para ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - Estarei vendo as próximas pendências e depois retomamos. De antemão,
reafirmo que a PRF não contrata por valores acima do preço de referência.

60.525.714/0001-45 12/12/2018 16:13:11 Peço o tempo, pois ainda estamos aguardando resposta.

Pregoeiro 12/12/2018 16:13:29 Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Chat aberto para V. manifestação referente ao solicitado. Prazo: 15 minutos

30.247.600/0001-10 12/12/2018 16:14:57 Boa Tarde Sr. pregoeiro. Por favor qual seu valor de referência para o item 23 em questão.

Pregoeiro 12/12/2018 16:15:56 Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - Valor de Referência para o item 23 no edital: R$ 224,36

30.247.600/0001-10 12/12/2018 16:19:58 Boa Tarde. Sr. Pregoeiro, o valor indicado como referência esta abaixo do custo de aquisição ao produto ofertado. Caso
realmente devemos ofertar o produto abaixo do REFERÊNCIA, desde já declinamos de nova proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 16:20:37 Para J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI - abrirei o chat logo mais

Pregoeiro 12/12/2018 16:20:57 Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - Chat aberto para vossa manifestação referente ao solicitado. Prazo: 15
minutos

11.099.588/0001-07 12/12/2018 16:24:22 Sr. pregoeiro, aceitamos fornecer dentro do valor estimado para o item 24. Fechamos em R$ 2.316,00.

Pregoeiro 12/12/2018 16:29:00 Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - ok. Registraremos o valor negociado

Pregoeiro 12/12/2018 16:29:59 Para PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sr licitante. Com respeito ao item 11, vossa proposta está
com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Como a primeira proposta já foi recusada, solicitamos

manifestação de V. Sa. no sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa
da proposta.

Pregoeiro 12/12/2018 16:32:07 Para PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - reabriremos o chat em 5 min

Pregoeiro 12/12/2018 16:33:01 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Sr licitante. Com respeito ao item 25, vossa proposta está com valor superior ao
preço de referência da presente licitação. Como a primeira proposta foi recusada, solicitamos manifestação de V. Sa. no

sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de referência, sob pena de recusa da proposta.

02.543.216/0001-29 12/12/2018 16:35:49 Prezados, boa tarde. Pedimos 1 minuto por gentileza para verificarmos.

Pregoeiro 12/12/2018 16:36:18 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - ok

Pregoeiro 12/12/2018 16:38:51 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - reabro em 5 min

Pregoeiro 12/12/2018 16:39:09 Para PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - chat aberto para vossa manifestação

Pregoeiro 12/12/2018 16:41:21 Para PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - prazo 5 minutos

Pregoeiro 12/12/2018 16:48:28 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - chat aberto para vossa manifestação

02.543.216/0001-29 12/12/2018 16:50:00 Prezado pregoeiro. O Fabricante Dell nos solicitou mais alguns instantes para verificação de um novo valor para tal
oferta. Acredito que 30 minutos sejam suficientes para aceitarmos ou não a redução solicitada.

Pregoeiro 12/12/2018 16:53:16 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - ok. deixaremos isso para amanhã então.

02.543.216/0001-29 12/12/2018 16:54:03 obrigado pela compreensão.

Pregoeiro 12/12/2018 16:54:22 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Sr licitante. Com respeito ao item 11, vossa
proposta está com valor superior ao preço de referência da presente licitação. Como a primeira e a segunda propostas
foram recusadas, solicitamos manifestação de V. Sa. no sentido de atender com proposta dentro do limite do preço de

referência, sob pena de recusa da proposta. Prazo: reabertura do pregão amanhã.

Pregoeiro 12/12/2018 16:55:25 Senhores licitantes, estaremos suspendendo o pregão neste momento e estaremos reabrindo amanhã, 13/12/2018 às
09:00 horas. Bom descanso a todos.

Pregoeiro 13/12/2018 09:04:15 Srs. Licitantes, bom dia. Retomando os trabalhos no Pregão 12/2018 com a continuidade da fase de aceitação.

Pregoeiro 13/12/2018 09:05:06 Pedimos a todos que ainda tenham itens na condição de "realizar aceitação" que mantenham-se atentos ao chat do
sistema.

Pregoeiro 13/12/2018 09:05:19 Bom trabalho a todos.

Pregoeiro 13/12/2018 09:27:10 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Caro Licitante: considerando a recusa das
propostas até então melhores colocadas para o item 04 (Scanner com rede), vossa empresa encontra-se em primeiro
lugar no momento, porém, com valor da proposta ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos

que a contratação só ocorrerá se o valor for igual ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 09:27:32 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ante ao exposto, solicitamos verificar a
possibilidade de apresentação de proposta válida para o item em questão.

Pregoeiro 13/12/2018 09:27:53 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Favor manifestar ciência da solicitação
acima.

10.454.019/0001-61 13/12/2018 09:31:26 Bom dia Sr. Pregoeiro, no edital possui os valores estimados?

Pregoeiro 13/12/2018 09:33:58 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Anexo I -Termo de Referência. Item 04 -
Scanner de produção com rede. Valor de referência R$ 4.583,07.

Pregoeiro 13/12/2018 09:39:45 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ciente?

10.454.019/0001-61 13/12/2018 09:41:01 Sr. Pregoeiro, o Scanner da HP que cotamos, com a extensão da garantia de 36 meses, custa mais de R$ 6.000,00, uma
breve pesquisa pelo site de alguns distribuidores no Brasil é fácil constatar o referido valor, como disse ontem, a

pesquisa mercadológica da PRF em alguns itens, está fora da realidade do mercador atual...

10.454.019/0001-61 13/12/2018 09:42:26 Portanto, Sr. Pregoeiro gostaríamos de atender sua solicitação, mais infelizmente não temos como chegar nessa valor.

Pregoeiro 13/12/2018 09:43:08 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ok, obrigado.

Pregoeiro 13/12/2018 09:46:01 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Caro Licitante: considerando a recusa das propostas até
então melhores colocadas para o item 04 (Scanner com rede), vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no

momento, porém, com valor da proposta ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos que a
contratação só ocorrerá se o valor for igual ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 09:46:37 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Ante ao exposto, solicitamos verificar a possibilidade de
apresentação de proposta válida para o item em questão. Favor manifestar ciência da solicitação acima.

Pregoeiro 13/12/2018 09:51:18 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Por oportuno, pedimos também melhor detalhamento do
modelo a ser ofertado para verificação de atendimento das especificações técnicas solicitadas.

02.301.160/0001-04 13/12/2018 09:53:24 Bom dia

02.301.160/0001-04 13/12/2018 09:56:48 Solicitamos prazo para resposta, estamos verificando com nosso fornecedor

Pregoeiro 13/12/2018 09:58:32 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Retornarei a solicitação após às 10:30 hs. Obrigado.

Pregoeiro 13/12/2018 10:15:49 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Caro sr. licitante: para o item 10, solicitamos envio de documentação técnica
complementar para a verificação, na íntegra, das solicitações técnicas presentes no Termo de Referência.

Pregoeiro 13/12/2018 10:15:58 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Favor manifestar ciência da solicitação acima.
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Pregoeiro 13/12/2018 10:16:58 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Para tanto, será disponibilizada a ferramenta para upload da referida documentação.

Sistema 13/12/2018 10:17:06 Senhor fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 10.

01.425.676/0001-90 13/12/2018 10:17:44 Bom dia Sr. Pregoeiro, estaremos enviando.

Pregoeiro 13/12/2018 10:18:14 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Ok, obrigado.

Sistema 13/12/2018 10:20:07 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, enviou o anexo para o
ítem 10.

Pregoeiro 13/12/2018 10:25:39 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Caro Licitante: considerando a recusa das
propostas até então melhores colocadas para o item 11 (Impressora portátil), vossa empresa encontra-se em primeiro
lugar no momento, porém, com valor da proposta ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos

que a contratação só ocorrerá se o valor for igual ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 10:25:48 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ante ao exposto, solicitamos verificar a
possibilidade de apresentação de proposta válida para o item em questão. Favor manifestar ciência da solicitação acima.

10.454.019/0001-61 13/12/2018 10:31:18 Qual o estimado?

Pregoeiro 13/12/2018 10:34:14 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - R$ 1.864,66.

10.454.019/0001-61 13/12/2018 10:41:36 Sr. pregoeiro, é incrível como as propostas estimadas pela PRF, estão mais baixa que os distribuidores, e o próprio
fabricante, esse será o terceiro item que estamos perdendo para a pesquisa, é revoltante, principalmente sabendo que

são itens de valores significativos, mas por uma pesquisa desatualizada nossa proposta não será aceita...

Pregoeiro 13/12/2018 10:42:54 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - As pesquisas foram feitas seguindo os
critério legais estabelecidos.

Pregoeiro 13/12/2018 10:43:08 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Obrigado pelo retorno.

10.454.019/0001-61 13/12/2018 10:43:14 Novamente o valor estimado pela PRF está mais baixo que nosso preço de custo, por isso, mais uma vez INFELIZMENTE
não temos como chegar no valor negociado.

Pregoeiro 13/12/2018 10:47:24 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Caro licitante: temos um posicionamento acerca da
solicitação feita referente anteriormente ao item 04?

Pregoeiro 13/12/2018 10:49:01 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Caro Licitante: considerando a recusa das propostas até
então melhores colocadas para o item 11 (Impressora portátil), vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no

momento, porém, com valor da proposta ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos que a
contratação só ocorrerá se o valor for igual ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 10:49:22 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Ante ao exposto, solicitamos verificar a possibilidade de
apresentação de proposta válida para o item em questão.

02.301.160/0001-04 13/12/2018 10:52:09 Bom dia. Com relação ao item 4 (Scanner)- informo que não poderemos aceitar a negociação pelo valor de referência,
pois está abaixo do preço de custo para produto que atenda a todas as especificações técnicas solicitadas.

02.301.160/0001-04 13/12/2018 10:52:21 Solicito prazo para verificar o item 11

Pregoeiro 13/12/2018 10:52:45 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok para ambas as manifestaçãoes.

Pregoeiro 13/12/2018 10:59:11 Para ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - Caro Sr. Licitante: solicitamos posicionamento quanto à demanda
apresentada ontem referente ao item 13.

60.525.714/0001-45 13/12/2018 11:02:55 Bom dia, para o valor de referencia de R$5.409,00 consigo fornecer apenas o banco de bateria. Para o fornecimento do
conjunto (banco de bateria +Trilhos para Rack), não é possível chegar à esse valor.

60.525.714/0001-45 13/12/2018 11:04:09 Acredito que suas prévias de preço não consideraram o acessório, que é caro.

Pregoeiro 13/12/2018 11:04:23 Para ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA - Ok, obrigado pelo retorno.

Pregoeiro 13/12/2018 11:06:51 Para PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - Caro Licitante: considerando a recusa da proposta até então melhor
colocada para o item 13 (banco de baterias), vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento, porém, com

valor da proposta ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos que a contratação só ocorrerá se
o valor for igual ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 11:07:13 Para PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - Ante ao exposto, solicitamos verificar a possibilidade de apresentação de
proposta válida para o item em questão. Favor manifestar ciência da solicitação acima.

06.012.469/0001-27 13/12/2018 11:07:22 Bom dia,

06.012.469/0001-27 13/12/2018 11:08:14 Um momento por favor !

Pregoeiro 13/12/2018 11:09:29 Para PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - ok.

Pregoeiro 13/12/2018 11:10:20 Para PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - Disponibilizaremos novamente o chat para vossa senharia em seguida.

06.012.469/0001-27 13/12/2018 11:13:04 Sr. Pregoeiro , estamos revendo nossos custos e negociando com o diitribuidor

Pregoeiro 13/12/2018 11:13:25 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Caro Sr. Licitante: referente ao item 15, solicitamos envio de
documentação técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas editalícias. Para tanto, será

disponibilizada ferramenta para upload de arquivos no sistema.

Pregoeiro 13/12/2018 11:15:56 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Favor manifestar ciência da solicitação acima.

Pregoeiro 13/12/2018 11:20:55 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Caro licitante. Favor manifestar ciência da solicitação.

Pregoeiro 13/12/2018 11:28:15 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Senhor Licitante: considerando a falta de retorno às informações
solicitadas reiteradamente pelo pregoeiro via chat do sistema e, ainda, de infrutífero contato telefônico tentado através

do número registrado no SICAF a proposta será desclassificada.

Pregoeiro 13/12/2018 11:36:18 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Caro Sr. Licitante: referente ao item 15, solicitamos envio de documentação
técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas editalícias. Para tanto, será disponibilizada

ferramenta para upload de arquivos no sistema.

Pregoeiro 13/12/2018 11:36:42 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Favor manifestar ciência da solicitação acima.

02.543.216/0001-29 13/12/2018 11:38:09 Bom dia, Estamos cientes. Vamos anexar nossa proposta.

02.543.216/0001-29 13/12/2018 11:40:16 Prezado Pregoeiro, conseguimos um desconto adicional para este item (15). Temos interesse em enviar um novo lance
para tal. Podemos enviar nossa proposta com o valor atualizado?

Sistema 13/12/2018 11:40:20 Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 15.

Pregoeiro 13/12/2018 11:47:58 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Positivo. Favor manifetar aqui o novo valor que será registrado como novo valor
negociado.

02.543.216/0001-29 13/12/2018 11:49:21 O novo valor para o item 15, será de R$ 59.000,00 cada.

Pregoeiro 13/12/2018 11:52:01 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Ciente. Aguardamos o envio da documentação técnica para a checar a
possibilidade de aceitação.

Pregoeiro 13/12/2018 11:56:27 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. licitante: temos um posicionamento final acerca do
solicitado para o item 04?

Sistema 13/12/2018 11:58:51 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, enviou o anexo para o
ítem 15.

Sistema 13/12/2018 12:02:43 Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 9.

02.301.160/0001-04 13/12/2018 12:02:47 Com relação ao item 4 (Scanner)- informo que não poderemos aceitar a negociação pelo valor de referência, pois está
abaixo do preço de custo para produto que atenda a todas as especificações técnicas solicitadas.

Pregoeiro 13/12/2018 12:03:39 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Caro Sr. Licitante: referente ao item 09, solicitamos envio de documentação
técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas editalícias. Para tanto, será disponibilizada

ferramenta para upload de arquivos no sistema.

Pregoeiro 13/12/2018 12:04:05 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Favor manifestar ciência da solicitação acima.
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02.543.216/0001-29 13/12/2018 12:04:27 Estamos cientes, iremos enviar nossa proposta.

02.543.216/0001-29 13/12/2018 12:05:45 Prezado Pregoeiro, Sobre o item 15, adicionamos um atestado de capacidade técnica por equivoco. Podemos enviar o
atestado correto junto à proposta do item 9?

Pregoeiro 13/12/2018 12:07:23 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Reabrirei a convocação para o item correto.

02.543.216/0001-29 13/12/2018 12:07:58 Ok. Obrigado.

Sistema 13/12/2018 12:08:01 Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 15.

Sistema 13/12/2018 12:15:23 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, enviou o anexo para o
ítem 15.

Pregoeiro 13/12/2018 12:26:04 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Aguardamos material técnico referente ao item 09.

Sistema 13/12/2018 12:27:57 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, enviou o anexo para o
ítem 9.

Pregoeiro 13/12/2018 12:32:41 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. licitante: temos um posicionamento final acerca do
solicitado para o item 04?

Pregoeiro 13/12/2018 12:34:04 Para PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - Sr. licitante: temos um posicionamento final acerca do solicitado para o item
13?

06.012.469/0001-27 13/12/2018 12:35:43 Boa tarde, infelizmente não temos como reduzir o nosso preço.

Pregoeiro 13/12/2018 12:37:29 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok, obrigado pelo retorno.

Pregoeiro 13/12/2018 12:38:43 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Caro Licitante: considerando a recusa das
propostas até então melhores colocadas para o item 13 (banco de baterias), vossa empresa encontra-se em primeiro

lugar no momento, porém, com valor da proposta ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos
que a contratação só ocorrerá se o valor for igual ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 12:38:51 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ante ao exposto, solicitamos verificar a
possibilidade de apresentação de proposta válida para o item em questão.

10.454.019/0001-61 13/12/2018 12:40:33 Qual o valor estimado???

Pregoeiro 13/12/2018 12:41:42 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - R$ 5.409,98

Pregoeiro 13/12/2018 12:42:43 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Caro Sr. Licitante: referente ao item 16, solicitamos envio de
documentação técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas editalícias. Para tanto, será

disponibilizada ferramenta para upload de arquivos no sistema.

Pregoeiro 13/12/2018 12:42:50 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Favor manifestar ciência da solicitação acima.

19.518.708/0001-67 13/12/2018 12:43:04 bom dia!

19.518.708/0001-67 13/12/2018 12:43:24 apenas o catalogo e a certificacao?

Pregoeiro 13/12/2018 12:45:37 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Desde qiue o catálogo contemple informações comprovando o
atendimento das especificações técnicas solicitadas.

Pregoeiro 13/12/2018 12:46:29 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Neste momento solicita-se apenas a documentação técnica.

19.518.708/0001-67 13/12/2018 12:46:44 ok!

Sistema 13/12/2018 12:47:08 Senhor fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 16.

Sistema 13/12/2018 12:48:15 Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, enviou o
anexo para o ítem 16.

19.518.708/0001-67 13/12/2018 12:48:49 enviado!!

Pregoeiro 13/12/2018 12:48:57 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Caro Sr. licitante: retorno para saber se há
posicionamento da empresa quanto ao solicitação referente ao item 13.

Pregoeiro 13/12/2018 12:50:15 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Por oportuno, tambem informo que será
aberta a funcionalidade do sistema para upload de material técnico que comprove o atendimento às solicitações

referentes ao item 17.

Sistema 13/12/2018 12:53:58 Senhor fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.

Pregoeiro 13/12/2018 12:57:40 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Caro Licitante: considerando a recusa da proposta até então melhor colocada para
o item 25 (DockStation Dell), vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento, porém, com valor da proposta
ainda acima do valor de referência publicado em Edital. Salientamos que a contratação só ocorrerá se o valor for igual

ou inferior ao valor de referência.

Pregoeiro 13/12/2018 12:57:56 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Ante ao exposto, solicitamos verificar a possibilidade de apresentação de proposta
válida para o item em questão. Favor manifestar ciência da solicitação acima.

02.543.216/0001-29 13/12/2018 12:59:18 Prezado Pregoeiro, Ontem, recebemos um desconto adicional do fabricante, mas este não foi suficiente para chegarmos
no valor de referencia do item. Não temos como cumprir o valor de referencia.

Pregoeiro 13/12/2018 13:00:30 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Ok, obrigado pelo retorno.

Pregoeiro 13/12/2018 13:02:10 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Caro Sr. licitante: retorno para saber se há
posicionamento da empresa quanto ao solicitação referente ao item 13.

Pregoeiro 13/12/2018 13:02:46 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Caro Sr. Licitante: referente ao item 28, solicitamos envio
de documentação técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas editalícias. Para tanto, será

disponibilizada ferramenta para upload de arquivos no sistema.

Pregoeiro 13/12/2018 13:02:58 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Favor manifestar ciência da solicitação acima.

Sistema 13/12/2018 13:03:12 Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 28.

89.237.911/0001-40 13/12/2018 13:18:25 Cientes, estamos providenciando.

Pregoeiro 13/12/2018 13:25:48 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ok, obrigado.

Pregoeiro 13/12/2018 13:26:28 Para GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - Ok, obrigado.

Pregoeiro 13/12/2018 13:30:14 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante: solicitamos posicionamento quanto à demanda
apresentada ontem referente ao item 11.

Pregoeiro 13/12/2018 13:33:54 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Sr. Licitante: solicitamos posicionamento
quanto à demanda apresentada ontem referente ao item 11 bem como o envio de documentação técnica referente ao

item 17.

Pregoeiro 13/12/2018 13:36:23 Caros licitantes: faremos uma pausa para analise do restante das documentações técnicas até então apresentadas. Não
haverá suspensão administrativa. Aqueles que encontram-se com anexo convocado, favor adimplir a referida

documentação. Agenda-se a retomada das atividades para amanhã, 14/12 às 09:00 horas.

Sistema 13/12/2018 13:59:13 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 28.

Sistema 13/12/2018 14:51:47 Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, enviou o anexo para o ítem 17.

Pregoeiro 14/12/2018 09:05:04 Bom dia Srs. Licitantes, estamos retomando as atividades relacionadas ao Pregão Eletrônico 12/2018. Bom trabalho a
todos.

Pregoeiro 14/12/2018 09:07:54 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. Licitante, em realçao ao item 16: o material enviado não
contempla, integralmente, informações suficientes para que se possa checar o pleno atendimento às especificações

técnicas presentes no Termo de Referência. Solicitamos envio de material onde seja possível conferir a totalidade destas
informações, sob pena de desclassificação da proposta.
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Pregoeiro 14/12/2018 09:08:05 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Favor manifestar ciência da solicitação acima.

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:11:09 bom dia

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:12:30 qual informacao precisa?

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:13:09 peço que nos de um tempo maior para responder

Pregoeiro 14/12/2018 09:17:28 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Necessitamos de material contendo, ou indicação de onde localizar,
informações onde seja possível conferir todos os requisitos técnicos solicitados. O material enviado não contempla essas

informações.

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:18:04 ok!

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:18:16 e mais alguma informacao que faltou??

Pregoeiro 14/12/2018 09:26:13 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Neste momento não. Apenas as informaões de especificação técnica
suficientes para comprovar cumprimento do Termo de Referência.

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:28:31 ok!

19.518.708/0001-67 14/12/2018 09:30:52 pode nos conceder um prazo maior para esse retorno?

Pregoeiro 14/12/2018 09:35:35 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Próximo às 12 horas retorno ao chat com vocês.

Pregoeiro 14/12/2018 09:37:14 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Sr. Licitante: peço perdão, mas não localizei com a necessária certeza o
posicionamento da vossa empresa sobre a possibilidade de redução à valor igual ao de referência para o item 25.

Pregoeiro 14/12/2018 09:37:51 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Valor de referência R$ 742,33. Caso não seja possível o item será cancelado.

02.543.216/0001-29 14/12/2018 09:39:01 Bom dia Prezado Pregoeiro, Não temos condições de chegar neste valor, infelizmente.

Pregoeiro 14/12/2018 10:06:03 Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Ok, obrigado.

Pregoeiro 14/12/2018 10:18:30 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante: qual o posicionamento da vossa empresa sobre
a possibilidade de redução à valor igual ao de referência para o item 11. Valor de referência de R$ 1.864,66.

Pregoeiro 14/12/2018 10:24:03 Para DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante: qual o posicionamento da vossa empresa sobre
a possibilidade de redução à valor igual ao de referência para o item 11. Valor de referência de R$ 1.864,66.

Pregoeiro 14/12/2018 10:39:21 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Caro Sr. licitante: retorno para saber se há
posicionamento da empresa quanto ao solicitação referente ao item 13, ou seja, redução da proposta para valor, no

mínimo, igual ao de referência, de R$ 5.409,98.

10.454.019/0001-61 14/12/2018 10:41:36 Bom dia Sr. Pregoeiro, sim aceitamos reduzir nosso valor para o estimado pela PRF.

Pregoeiro 14/12/2018 10:51:44 Ok, posso registrar o valor de R$ 5.409,98 para o item 13?

Pregoeiro 14/12/2018 10:52:01 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ok, posso registrar o valor de R$ 5.409,98
para o item 13?

10.454.019/0001-61 14/12/2018 10:53:09 Sim pode Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 14/12/2018 10:59:06 Para WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO - Ok, obrigado.

10.454.019/0001-61 14/12/2018 11:01:43 Eu que agradeço pela oportunidade, qualquer coisa estou as suas ordens.

Pregoeiro 14/12/2018 11:31:31 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Caro Sr. Licitante: quanto a solicitação de complementação das
informações técnicas referentes ao item 16, será aberta a funcionalidade do sistema para que seja feito o upload do

material. Prazo até às 13 horas.

Sistema 14/12/2018 11:31:53 Senhor fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 16.

19.518.708/0001-67 14/12/2018 11:37:16 Sr., infelizmente nosso produto nao atende a especificação geral.

Pregoeiro 14/12/2018 12:12:50 Para INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ok, obrigado pelo retorno.

Sistema 14/12/2018 12:13:43 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 14/12/2018 12:31:45 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Caro Licitante: considerando a recusa da proposta até então melhor
colocada para o item 16, vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento. Ante ao exposto, solicitamos o

envio de documentação comprobatória do atendimento das especificações técnicas através da ferramenta para upload
de arquivos no sistema Comprasnet, que será disponibilizada.

Pregoeiro 14/12/2018 12:32:14 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Favor manifestar ciência da presente demanda.

Pregoeiro 14/12/2018 12:44:02 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Caro Licitante: considerando a recusa da proposta até então melhor
colocada para o item 16, vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento. Ante ao exposto, solicitamos o

envio de documentação comprobatória do atendimento das especificações técnicas através da ferramenta para upload
de arquivos no sistema Comprasnet, que será disponibilizada.

Pregoeiro 14/12/2018 12:44:15 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Favor manifestar ciência da presente demanda.

Pregoeiro 14/12/2018 13:01:26 Para HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 - Senhor Licitante: considerando a falta de retorno às informações
solicitadas reiteradamente pelo pregoeiro via chat do sistema e, ainda, de infrutífero contato telefônico tentado através

do número registrado no SICAF a proposta será desclassificada.

Pregoeiro 14/12/2018 13:11:05 Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Caro Licitante: considerando a recusa das
propostas até então melhores colocadas para o item 16, vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento.

Desta forma, solicitamos envio de documentação técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas
editalícias. Para tanto, será disponibilizada ferramenta para upload de arquivos no siste

Pregoeiro 14/12/2018 13:11:13 Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Favor manifestar ciência da presente demanda.

Pregoeiro 14/12/2018 13:26:39 Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Caro Licitante: considerando a recusa das
propostas até então melhores colocadas para o item 16, vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento.

Desta forma, solicitamos envio de documentação técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas
editalícias. Para tanto, será disponibilizada ferramenta para upload de arquivos no siste

Pregoeiro 14/12/2018 13:26:48 Para DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA - Favor manifestar ciência da presente demanda.

Pregoeiro 14/12/2018 13:38:25 Para DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Caro Licitante:considerando a recusa das propostas até
então melhores colocadas para o item 16, vossa empresa encontra-se em primeiro lugar no momento. Desta forma,

solicitamos envio de documentação técnica que comprove, na íntegra, atendimento às solicitações técnicas editalícias.
Para tanto, será disponibilizada ferramenta para upload de arquivos no sistem

Pregoeiro 14/12/2018 13:38:34 Para DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Favor manifestar ciência da presente demanda.

Sistema 14/12/2018 13:38:48 Senhor fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.980.808/0001-61, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 16.

12.980.808/0001-61 14/12/2018 13:41:49 Boa tarde, vamos providenciar.

Pregoeiro 14/12/2018 13:44:56 Para DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok, obrigado.

Pregoeiro 14/12/2018 13:45:30 Para DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito, na medida do possível, celeridade no
adimplemento do demandado.

12.980.808/0001-61 14/12/2018 13:55:41 https://www.dell.com/br/partner/p/networking-n1500-series/pd

12.980.808/0001-61 14/12/2018 13:56:07 Dell Networking Switch N1524P c/ 24x PoE 10/100/1000Mbps + 4x portas 10GB SFP+

Sistema 14/12/2018 13:58:06 Senhor Pregoeiro, o fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61, enviou o anexo para o ítem 16.

Pregoeiro 14/12/2018 14:03:08 Para DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante: favor esclarecer qual o modelo ofertado.

Pregoeiro 14/12/2018 14:06:45 Para DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok, favor desconsiderar o último questionamento.

Pregoeiro 14/12/2018 15:55:10 Srs. Licitantes: solicitamos a todos que encontram-se na com itens na condição de aceito, que enviem as documentação
relativa a habilitação solicitadas no Edital para facilitar o trabalho da equiope do Pregão. Para tanto, será aberta a

funcionalidade de upload no sistema para todos que encontram-se na condição retrocitada.
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Sistema 14/12/2018 15:55:16 Senhor fornecedor NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.053.350/0001-90, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Sistema 14/12/2018 15:55:25 Senhor fornecedor REI TECH - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 14/12/2018 15:55:40 Senhor fornecedor 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.023.484/0001-97, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 3.

Sistema 14/12/2018 15:56:09 Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 9.

Sistema 14/12/2018 15:56:33 Senhor fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 10.

Sistema 14/12/2018 15:56:44 Senhor fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Sistema 14/12/2018 15:56:57 Senhor fornecedor BSB TIC SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.202.019/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 14.

Sistema 14/12/2018 15:57:59 Senhor fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.980.808/0001-61, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 16.

Sistema 14/12/2018 16:05:19 Senhor fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.

Sistema 14/12/2018 16:05:34 Senhor fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 18.

Sistema 14/12/2018 16:05:46 Senhor fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 20.

Sistema 14/12/2018 16:06:05 Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 22.

Sistema 14/12/2018 16:06:15 Senhor fornecedor SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 24.

Sistema 14/12/2018 16:06:26 Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 27.

Sistema 14/12/2018 16:06:47 Senhor fornecedor RAPHAEL SILVA ARAUJO, CNPJ/CPF: 24.884.690/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 29.

Sistema 14/12/2018 16:06:57 Senhor fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem
30.

Sistema 14/12/2018 16:07:07 Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 31.

Sistema 14/12/2018 16:07:18 Senhor fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 32.

Sistema 14/12/2018 16:09:11 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACEPLUS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 06.201.994/0001-90, enviou o anexo para o ítem 30.

Sistema 14/12/2018 16:18:33 Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, enviou o anexo para o ítem 13.

Sistema 14/12/2018 16:19:16 Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.518.708/0001-67, enviou o
anexo para o ítem 32.

Sistema 14/12/2018 16:20:45 Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, enviou o anexo para o ítem 17.

Sistema 14/12/2018 16:21:04 Senhor Pregoeiro, o fornecedor NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.053.350/0001-90, enviou o
anexo para o ítem 1.

Sistema 14/12/2018 16:24:35 Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24,
enviou o anexo para o ítem 20.

Sistema 14/12/2018 16:24:47 Senhor Pregoeiro, o fornecedor DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.980.808/0001-61, enviou o anexo para o ítem 16.

Sistema 14/12/2018 16:24:49 Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.379.350/0001-24,
enviou o anexo para o ítem 18.

Sistema 14/12/2018 16:25:35 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, enviou o anexo
para o ítem 24.

Sistema 14/12/2018 16:25:48 Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 27.

Sistema 14/12/2018 16:32:45 Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAPHAEL SILVA ARAUJO, CNPJ/CPF: 24.884.690/0001-57, enviou o anexo para o ítem
29.

Sistema 14/12/2018 16:32:57 Senhor Pregoeiro, o fornecedor 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.023.484/0001-97, enviou o
anexo para o ítem 3.

Sistema 14/12/2018 16:52:06 Senhor Pregoeiro, o fornecedor REI TECH - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema 14/12/2018 16:53:22 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o ítem 22.

Sistema 14/12/2018 16:56:07 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o ítem 31.

Sistema 14/12/2018 17:16:08 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0001-29, enviou o anexo para o
ítem 9.

Sistema 14/12/2018 17:20:12 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, enviou o anexo para o
ítem 10.

Pregoeiro 17/12/2018 08:01:41 Srs Licitantes, bom dia. Estamos retomando as atividades relativas ao Pregão Eletrônico Nº 12/2018, dando
continuidade ao certame através da fase de habilitação dos fornecedores. Desejamos um bom trabalho e uma boa

semana a todos.

Sistema 17/12/2018 08:56:40 Senhor fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.

Sistema 17/12/2018 09:00:54 Senhor fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 10.

Sistema 17/12/2018 09:05:18 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0001-90, enviou o anexo para o
ítem 10.

Sistema 17/12/2018 10:07:25 Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSB TIC SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.202.019/0001-71, enviou o anexo para o
ítem 14.

Sistema 17/12/2018 10:36:17 Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO, CNPJ/CPF:
10.454.019/0001-61, enviou o anexo para o ítem 17.

Pregoeiro 17/12/2018 13:44:02 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/12/2018 às 14:05:00.

Pregoeiro 17/12/2018 15:00:29 Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 17/12/2018 às 15:30:00.
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Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de Apoio

23/11/2018
14:46:25

Pregoeiro Anterior: 00558278027-LUIS CARLOS REISCHAK JUNIOR. Pregoeiro Atual: 64772268049-GIOVANI AUGUSTO
TAGLIAPIETRA . Justificativa: Ajuste na equipe do Pregão.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de Apoio

07/12/2018
11:38:04

Pregoeiro Anterior: 64772268049-GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA . Pregoeiro Atual: 65255232068-PAULO RANGEL LEAL DA
SILVA . Justificativa: O servidor Giovani Augusto Tagliapietra (pregoeiro designado para o PE 12/2018) encontra-se em férias,
sendo substituído, neste momento e para a publicação de esclarecimentos e respostas de impugnação, pelo servidor Paulo
Rangel Leal da Silva.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de Apoio

10/12/2018
19:10:12

Pregoeiro Anterior: 65255232068-PAULO RANGEL LEAL DA SILVA . Pregoeiro Atual: 00558278027-LUIS CARLOS REISCHAK
JUNIOR. Justificativa: Inclusão de Resposta aos Esclarecimentos.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de Apoio

12/12/2018
08:49:12

Pregoeiro Anterior: 00558278027-LUIS CARLOS REISCHAK JUNIOR. Pregoeiro Atual: 61474002072-HULDREICH KRETER .
Justificativa: Alteração do Pregoeiro

Abertura de Prazo
12/12/2018
13:27:43

Abertura de prazo para intenção de recurso

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de Apoio

13/12/2018
08:52:29

Pregoeiro Anterior: 61474002072-HULDREICH KRETER . Pregoeiro Atual: 64772268049-GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA .
Justificativa: Pregoeiro inicial entrou em período de férias.

Informado Fechamento de
Prazo

17/12/2018
13:44:02

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/12/2018 às 14:05:00.

Informado Fechamento de
Prazo

17/12/2018
15:00:29

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/12/2018 às 15:30:00.

Abertura de Prazo
17/12/2018
15:00:29

Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Licitante aponta que o tempo disponibilizado não estava
de acordo com o Edital.

Data limite para registro de recurso: 20/12/2018.
Data limite para registro de contra-razão: 24/12/2018.
Data limite para registro de decisão: 31/12/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e
foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:28 horas do dia 17 de
dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA
Pregoeiro Oficial

ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA
Equipe de Apoio

PAULO RANGEL LEAL DA SILVA
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Voltar

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=...
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA Nº 0007945-07,2018 Unidade Único 70

Objeto – CATMAT nº 150109 Registro de Preços – Videoconferência

Fontes de Consulta

Relatório Bpreços. Doc. (0496842) 2.783,33 930,90 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0496842) 1.634,97 -217,46 1.634,97

Relatório Bpreços. Doc. (0496842) 1.350,00 -502,43 Não aplicável

Cotação Pontofrio (0496853) 1.799,00 -53,43 1.799,00

Cotação Longitech (0496854) 1.699,90 -152,53 1.699,90

Cotação Eletrônica Santana (0496857) 1.849,90 -2,53 Não aplicável

Cotação Magazine Luiza (0496868) 1.849,90 -2,53 Não aplicável

22,28%

A Planilha  pode ser utilizada 1.852,43 412,73 1.711,29

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

1.852,43 129.670,10

3

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Preço unitário 
do rolo/bobina
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 809 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornou o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para que fosse realizada pesquisa junto aos
Tribunais da esfera federal acerca de existência de Ata de Registro
de Preços (despacho GSAD 0493036), visando à eventual adesão por
este Regional, para aquisição de solução de videoconferência, de
acordo com o Termo de Referência TIC 23 (0457290), após análise da
COINF no evento 0488445 e Despacho STI 0490750.

Reiteramos as consultas feitas anteriormente junto a
potenciais fornecedores do equipamento, conforme evento 0496085,
ao tempo em que iniciamos uma pesquisa junto a Tribunais Federais,
não recebendo, até o presente momento, nenhum retorno, à exceção
de uma oferta de atas de registro de preços 0496750 enviada pela
LFC Governo, cujos objetos nelas registrados não foram
considerados adequados pela COINF, por se tratarem de câmeras
externas, não sendo destinadas ao fim proposto nestes autos.

Em paralelo, buscamos novos procedimentos no Banco de
Preços e na Internet, tomando-se como base modelo de referência
sugerido como compatível com o requerido no Termo de Referência,
encontrando, inclusive, 2 (duas) Atas de Registro de Preços recentes
do TST - 21ª Reg./RN - ARP nº 23/2018 (0496872) e do Ministério da
Justiça - Polícia Rodoviária Federal, Item 32 da ARP nº 12/2018
(0496880), cujos preços foram utilizados para estimativa de preço da
contratação, conforme Planilha de Estimativa de Preços 0496889.

Assim, para o registro de preços requerido, estimamos o
valor unitário do equipamento em R$ 1.852,43 (mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor
de R$ 129.670,10 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta
reais e dez centavos) para o registro das 70 (setenta) unidades de
solução viabilizadora de videoconferência, na forma do Termo de
Referência 0457290.

Diante do exposto e da urgência requerida para a
conclusão do presente procedimento, sugerimos que seja realizado
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços para a
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contratação, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013, ou então, a depender do
tempo requerido para tramitação, Adesão à Ata de Registro de
Preços - PE (SRP) nº 12/2018 - Item 32, do Ministério da Justiça -
Departamento de Polícia Rodoviária Federal - 9ª Superintendência de
Polícia Rodoviária Federal (evento 0496880), tendo em vista o valor
unitário registrado de R$ 1.634,97 (mil, seiscentos e trinta e quatro
reais e noventa e sete centavos) junto à empresa Infracorp Comércio
e Serviço Eireli, CNPJ nº 19.518.708/0001-67 para o modelo de
videoconferência BCC950, da marca Logitech.

À deliberação superior,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 05/02/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496891 e o código CRC 7E9860CF.

0007945-07.2018.6.02.8000 0496891v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 809, 0496891, oriunda da

Seção de Instrução de Contratações - SEIC, encaminho os presentes
autos para a deliberação de Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/02/2019, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496934 e o código CRC 3E5D7598.

0007945-07.2018.6.02.8000 0496934v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Remeto os presentes autos à COFIN, para análise

quanto à viabilidade orçamentária de se incorporar a demanda
à programação orçamentária do exercício, destacando que, na
opção de registro de preços, há a perspectiva de se dar
sequência ao certame sem a necessidade de se indicar a
dotação orçamentária (ver Decreto nº 7.892/2013, art. 7º), de
tal forma que as futuras aquisições dependeriam de eventuais
disponibilidades nesse sentido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2019, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496954 e o código CRC 2DE8DBFC.

0007945-07.2018.6.02.8000 0496954v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0496954).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/02/2019, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497041 e o código CRC CE788757.

0007945-07.2018.6.02.8000 0497041v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 862 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió-AL, 6 de fevereiro de 2019
Sei nº 0007945-07.2018.6.02.8000
Informação nº 31/2019
 
Para: Secretaria de Administração.
Assunto: Registro de Preços. Reserva de Crédito. Investimento. Lei
Orçamentária Anual 2019 (LOA 2019) sem previsão específica. 
 
Senhor Secretário,
 
1. Cuidam os autos da aquisição de solução de vídeo conferência entre o
Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. A despesa não está prevista de
maneira específica na LOA 2019.
 
2. Vieram os autos para a COFIN/SGO para fins de verificar viabilidade
orçamentária de se incorporar a demanda à programação orçamentária do
presente exercício.
 
3. Em consulta a LOA 2019 foi constatado o valor de R$ 497.402,00 destinado a
investimento, sendo R$ 213.702,21 referente a aquisição de equipamentos de
informática. Ressalto que existe proposta de redução do valor da LOA 2019,
inclusive de investimento (R$ 54.399,00 de Móveis), conforme conta no SEI
n. 0008557-42.2018.6.02.8000 (evento 0491537). Segue abaixo, um quadro
reduzido contendo a LOA 2019 de investimento por despesa agregada, já
levando em conta o corte proposto no SEI citado.
 

Despesa agregada Valor
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 213.702,21
AREA MEDODO 2.650,00
MÓVEIS 122.701,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E
EQUIPAMENTOS 103.949,77
Total após o corte proposto 443.002,98

Informação 862 (0497644)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 213



 
4. Neste particular, seria oportuno que a Administração já informasse a
pretensão de aquisição para este exercício, para que fosse possível saber o
real impacto da despesa em 2019. O saldo restante (ou o limite mínimo), por
ser ata de registro de preço (registrada no evento ), seria adquirido conforme
confirmação de existência de crédito. 
 
Respeitosamente,
 
Heberth Henrique Araújo Pinheiro
Seção de Planejamento Orçamentário  
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Planejamento Orçamentário

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 07/02/2019, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497644 e o código CRC 05E2F1F3.

0007945-07.2018.6.02.8000 0497644v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 890 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió-AL, 6 de fevereiro de 2019
Sei nº 0007945-07.2018.6.02.8000
Informação nº 31/2019
 
Para: COFIN.
Assunto: Registro de Preços. Reserva de Crédito. Investimento. Lei
Orçamentária Anual 2019 (LOA 2019) sem previsão específica. 
 
Senhor Coordenador,
 
1. Solicito desconsiderar o evento 0497644 (nformação 862), por erro no
direcionamento. Cuidam os autos da aquisição de solução de vídeo
conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de
Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. A despesa não
está prevista de maneira específica na LOA 2019.
 
2. Vieram os autos para a COFIN/SGO para fins de verificar viabilidade
orçamentária de se incorporar a demanda à programação orçamentária do
presente exercício.
 
3. Em consulta a LOA 2019 foi constatado o valor de R$ 497.402,00 destinado a
investimento, sendo R$ 213.702,21 referente a aquisição de equipamentos de
informática. Ressalto que existe proposta de redução do valor da LOA 2019,
inclusive de investimento (R$ 54.399,00 de Móveis), conforme conta no SEI
n. 0008557-42.2018.6.02.8000 (evento 0491537). Segue abaixo, um quadro
reduzido contendo a LOA 2019 de investimento por despesa agregada, já
levando em conta o corte proposto no SEI citado.
 

Despesa agregada Valor

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 213.702,21
AREA MEDODO 2.650,00
MÓVEIS 122.701,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E
EQUIPAMENTOS 103.949,77
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Total após o corte proposto 443.002,98

 

4. Neste particular, seria oportuno que a Administração já informasse a
pretensão de aquisição para este exercício, para que fosse possível saber o
real impacto da despesa em 2019. O saldo restante (ou o limite mínimo), por
ser ata de registro de preço (registrada no evento 0498178), seria adquirido
conforme confirmação de existência de crédito. 
 
Respeitosamente,
 
Heberth Henrique Araújo Pinheiro
Seção de Planejamento Orçamentário  
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Planejamento Orçamentário

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 07/02/2019, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 07/02/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498172 e o código CRC B36FA8A7.

0007945-07.2018.6.02.8000 0498172v7
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Data do
N Processo Objeto UA 2019 2020  Registro Obs

1 0007945-07.2018.6.02.8000

Registro de Preço para aquisição de solução 

viabilizadora de vídeo conferência entre o 

Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios 
SAD 129.670,10             -                     -             -                    07/02/2019 1                  

REGISTRO DE PREÇOS 2018

ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 2019 - OBJETO E VALORES

SEÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

CORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Valor reservado

Valor da ATA
Total

Orçamento Ordinário

1 0007945-07.2018.6.02.8000
Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios 

eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 

Provimento nº 75 da Corregedoria Nacional 

de Justiça.

SAD 129.670,10             -                     -             -                    07/02/2019 1                  

2
3
4
5
6
7
8 -                    
9 -                    

10 -                    
Totais 129.670,10             0,00 0,00 -                    

1. Não houve programação da despesa específica na LOA 2019.

Rogério Rocha da Silva
Chefe da Seção de Gestão Orçamentária

Heberth Henrique Araújo Pinheiro
Seção de Gestão Orçamentária

A
nexo A

tas de R
egistro de P

reço 2019 - R
egistro S

G
O

 n 01 (0498178)         S
E
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0496954), encaminho

manifestação da Seção de Gestão Orçamentária, através da
Informação 890 (0498172) para que se avalie as propostas
apresentadas, notadamente em relação ao item "4".

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/02/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498340 e o código CRC AC5BF01E.

0007945-07.2018.6.02.8000 0498340v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor Secretário de TIC
 
Reporto-me à Informação 890, da SGO (0498172),

para assinalar que a aquisição veiculada nestes autos,
estimada em R$ 129.670,10 (cento e vinte e nove mil,
seiscentos e setenta reais e dez centavos), conforme
Informação 809, da SEIC (0496891), correspnde a cerca de
30% (trinta por cento) do valor total previsto no orçamento
para investimento (R$ 443.002,98).

Nesse sentido, proponhe-se rateio conjunto, no
limte desse percentual, das despesas com aquisição de
material dessa natureza previstas para o corrente exercício,
conforme segue:

Despesa agregada Valor Rateio 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 213.702,21 63.110,00
AREA MEDODO 2.650,00  
MÓVEIS 122.701,00 36.092,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E
EQUIPAMENTOS 103.949,77 30.468,10

Total após o corte proposto 443.002,98
 129.670,10

Assim, submeto a presente proposição à ciência e
anuência de Vossa Senhoria, como medida prévia à emissão
do pré-emprenho da despesa.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2019, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499183 e o código CRC FF4CD607.

0007945-07.2018.6.02.8000 0499183v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

manifestação sobre a proposta do Senhor Secretário de
Administração.

 
De qualquer modo, registro que as contratações de

TI devem constar no plano previsto na Resolução CNJ nº
182/2013, cuja aprovação depende da Alta Administração.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/02/2019, às 14:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499473 e o código CRC 3BC3AF6C.

0007945-07.2018.6.02.8000 0499473v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
Juntamos, nesta data, cópia do email recebido do

TRF3, em resposta à nossa consulta, com informação negativa
quanto à existência de Ata de Registro de Preços para
aquisição de solução de videoconferência no momento.

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
Maria Márcia Leite de Melo - SEIC

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 11/02/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499854 e o código CRC 44406AE0.

0007945-07.2018.6.02.8000 0499854v1
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De: "TRF3 - SECAO DE LICITACOES - RILI" <RILI@trf3.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/02/2019 02:34 PM
Assunto: [seic] KIT VIDEOCONFERÊNCIA. AQUISIÇÃO. DETERMINAÇÃO. CORREGEDORIA GERAL. CNJ.

Prezado,
Informo que o processo licitatório referente ao objeto supra mencionado, licitamos através do Pregão Eletrônico nº
061/2016-RP, cuja abertura ocorreu em 18/04/2017 (Registro de Preços para aquisição de solução de videoconferência,
compreendendo software central para gerenciamento e realização de videoconferência, equipamentos de videoconferência (codec),
software de gravação, software para travessia de firewall, projetores, telões e televisores, prestação de serviço de
instalação, configuração, atualização e suporte técnico de softwares e equipamentos e garantia pelo período de 48 meses, para
utilização no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região) ,
 Processo homologado em 22/08/2017
Ata de Registro de Preços publicada em 06/09/2017
Vencimento da Ata ocorreu em 04/09/2018
Portanto, no momento não temos Ata de Registro de Preços vigente  referente ao objeto supra.

Att.

Maria Apª Melo
Seção de Licitação - RILI 

>>> TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 05/02/2019 15:42 >>>
Prezado (a)s colegas dessa Seção de Compras,

Em face do disposto em determinação da Corregedoria Geral do CNJ (PROVIMENTO N. 75, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018), vista a
necessidade de acelerar procedimentos que permitam a inteira satisfação de tal comando superior, vem esta Unidade de
Instruções Contratuais (SEIC/TRE-AL) solicitar informações relativas à aquisição do querido Kit de Videoconferência, que
haverá de se fazer instalar em estreita conecção com aquela Corregedoria.

Sendo o dito, inicialmente, indagamos se tal referido objeto já fora objeto de aquisição no âmbito desse Órgão; e, se fora,
solicitamos maiores informações acerca de sua Ata de Registro de Preços, tal como disponibilidade de adesão por parte deste
TRE/AL.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
SEIC - TRE/AL

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SWYQZ...

1 de 1 11/02/2019 17:31
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Como bem assinalou Vossa Senhoria, Despacho

STI 0499473, "as contratações de TI devem constar no plano
previsto na Resolução CNJ nº 182/2013, cuja aprovação
depende da Alta Administração".

Neste sentido, cumpre-me enfatizar que a
Resolução CNJ nº 182/2013 impõe em seu art. 12, §7º, II, o
seguinte:

II – verificar se a demanda está incluída no rol de
contratações previstas e aprovadas no Plano de
Contratações de STIC, e caso não esteja, o Documento
de Oficialização da Demanda deverá ser submetido à
autoridade competente do órgão para deliberação;
(Grifo meu)
 

No caso em tela, observa-se que o objeto em
questão é do tipo Registro de Preços, destinado à atender
determinação da Corregedoria Nacional de Justica,
Provimento nº 75/2018, não previsto, dado que superveniente,
no Plano de Contratações de TIC.

Outrossim, que a informação 809, doc. 0496891,
estimou corretamente em  R$ 129.670,10 (cento e vinte e
nove mil, seiscentos e setenta reais e dez centavos),
considerados o valor unitário de R$ 1.852,43 (mil, oitocentos
e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) e o total
de itens a registrar: 70 (setenta) unidades.

Ocorre que, de modo concreto, este Regional
passou por dois momentos de rezoneamento Resolução
TRE/AL nº 15.833/2017, doc. 0406614; e pela Resolução
TRE/AL nº 15.936/2018, doc. 0481074; sendo  resultado das
duas resoluções redução para 42 (quarenta e duas) zonas
eleitorais que seriam, ao ver deste subscritor, o objeto de
atendimento ao Provimento supramencionado.

Desta forma, ante ao exposto e s.m.j., temos como
projeção para o exercício 2019, da necessidade de 42
(quarenta e duas) unidades de solução viabilizadora de
videoconferência que ao custo unitário de de R$ 1.852,43
(mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três
centavos), projetam para o presente exercício a necessidade
de R$ 77.802,06 (setenta e sete mil, oitocentos e dois reais e
seis centavos).
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Despesa agregada Valor Rateio 
% Rateio

Sugerido Despacho
GSAD 0499183

Valor com a
projeção 2019

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 213.702,21 63.110,00 48% R$ 37.344,98

AREA MEDODO 2.650,00  *** ***

MÓVEIS 122.701,00 36.092,00 28% R$ 21.784,58
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E
EQUIPAMENTOS 103.949,77 30.468,10 24% R$ 18.672,50

Total após o corte proposto 443.002,98
 129.670,10 100% R$ 77.802,06

 

Por fim, notório que em procedimento licitatório,
via pregão, bem sucedido, há tendência de redução de valor
estimado em relação ao praticado e, em sendo confirmada tal,
cumpre-me sugerir que a economia seja revertida para a
recomposição do crédito relacionado à Despesa agregada
"Equipamentos de Informática".

 
Respeitosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/02/2019, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0500667 e o código CRC B898D384.

0007945-07.2018.6.02.8000 0500667v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor Secretário de Administração para que

avalie a proposta do Senhor Coordenador de Infrestrutura.
 
Acrescento que o Plano de Contratações está em

processo de revisão.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/02/2019, às 16:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504209 e o código CRC 4A070783.

0007945-07.2018.6.02.8000 0504209v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.

 
 
Senhor Diretor,
 
Uma vez confirmada a viabilidade orçamentária

para a contratação instruída nestes autos, peço vênia a V. Sa.
para que se obtenha da Presidência do Tribunal a necessária
autorização para o prosseguimento do feito, tendo em vista
que a demanda em tela não consta do plano de contratações
de TI, como assinalado pelo Secretário de Tecnologia da
Informação do Tribunal e ratificado pelo Coordenador de
Infraestrutura, nos despachos de eventos
nº 0499473 e 0500667, respectivamente.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505017 e o código CRC A5CBD085.

0007945-07.2018.6.02.8000 0505017v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
 
De acordo com a conclusão do Sr. Diretor-Geral

deste Tribunal (evento 0496862), assim como com os demais
expedientes das unidades administrativas ao longo dos autos,
mormente, os Despachos de eventos nº 0499473 e 0500667,
oriundos do Secretário de Tecnologia da Informação e
do Coordenador de Infraestrutura daquela mesma Secretaria,
no sentido de que, havendo redução do valor estimado para a
compra dos equipamentos de vídeoconferência, que a
economia seja revertida para a recomposição do crédito
relacionado à Despesa agregada "Equipamentos de
Informática".

Dessarte, com a urgência que caso requer, autorizo
o prosseguimento do feito, tendo em vista que a demanda em
tela não consta do plano de contratações de TI, e determino o
retorno dos autos para Secretaria de Administração para, na
unidade competente, dar início à aquisição equipamentos
necessários à transmissão de voz e imagens em tempo real e
futura instalações nas Unidades Jurisdicionais de Primeiro e
Segundo Grau deste Tribunal.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente  
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/02/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508080 e o código CRC DA1FD4B9.

0007945-07.2018.6.02.8000 0508080v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
À COFIN, para providenciar a reserva de crédito

em conformidade com os valores indicados no despacho
COINF 0500667, que traduz o quantitativo a ser adquirido
ainda neste exercício.

Após, remeter o feito á SLC, para elaboração do
edital, vindo a ser dispensada a divulgação de IRP em face dos
prazos assinalados para atendimento da deliberação da
Corregedoria Nacional de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 22:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510216 e o código CRC FC5480D3.

0007945-07.2018.6.02.8000 0510216v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0510216).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/03/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510226 e o código CRC F814AE6A.

0007945-07.2018.6.02.8000 0510226v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  11/03/19  18:36                                      USUARIO : ESMERALDO      

  DATA EMISSAO    : 11Mar19                            NUMERO  : 2019PE000108   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE KITS DE VIDEOCONFERêNCIA.       

  VALOR DESPACHO COINF DOC 0500667                                              

  PROC. 0007945-07.2018.6.02.8000                                               

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM               77.802,06

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   11Mar19   18:33

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 108-2019.

Observação:

Subitem de despesa para futuro empenho:
 
CODIGO: 44905247 - EQUIPAMENTOS DE TIC -

TELEFONIA                            
                                                                                
  FUNCAO                                                                        
  REGISTRA O VALOR  DAS  DESPESAS COM OS SEGUINTES  EQUIPAMENTOS
DE TIC:        
  CENTRAIS TELEFONICAS, APARELHOS TELEFONICOS, EQUIPAMENTOS 
PARA  VIDEO        
  CONFERENCIA (TERMINAIS, CONVERSORES  DE  VIDEO, SOLUCOES
DE STREAMING,        
  CAMERAS PARA VIDEOCONFERENCIA), EXCETO QUANDO FOR
AQUISICAO  DE  PECAS        
  DESTINADAS A REPOSICAO  DIRETAMENTE AO EQUIPAMENTO OU MESMO
PARA ESTO-        
  QUE.                                                                         

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 11/03/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512117 e o código CRC D04A56F3.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  

  
Processo nº 0007945-07.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material de informática – solução viabilizadora de vídeo 
conferência, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio 
licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a 
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência, conforme 
quantidades e especificações descritas neste Edital e no seu Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL. 
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2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

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

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, GARANTIA. 
 
3.1.  Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do 
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o 
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de 
preços. 
 
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
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4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

 
4.3.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
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licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e 
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir 
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a 
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 

6.3.1.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do 
Decreto nº 5.450/2005). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando 
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste 
Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
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identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
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conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

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

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes 
participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação. 
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8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.852,43 (mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), para ambos os 
itens, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
10.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
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11 .1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de 
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação 
de serviços. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada 
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do 
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da 
proposta, conforme item 5.5. do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos à habilitação da empresa; 
c.2)  Declaração de que a empresa não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não 
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
c.3)   Declaração de elaboração Independente de Proposta. 

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1. 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. 
 

11.4.  A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, 
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
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11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto 
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.  

 
12.1.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
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12.1.2.  O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
12.1.3.  Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna 
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, 
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta 
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
12.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de 
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará 
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os 
itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 
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12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
12.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será 
retomado de onde parou. 
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP  
 
13.1.  Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma 
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, 
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 

13.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a 
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III 
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto 
licitado em dois itens. 

 
13.2.  Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente. 
 
13.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o 
mesmo item.  
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
14.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

14.1.1.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável 
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas). 
 
14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
15 – DOS RECURSOS. 
 
15.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
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15.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
15.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
15.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
16.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

17.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
17.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
17.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
17.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 
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17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
17.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
17.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
17.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
17.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
17.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
17.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
17.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
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17.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

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

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

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

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

 
17.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
17.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 

17.17.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
18.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 17.15 deste Edital. 
 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) 
designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e 
da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
19.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 deste Edital. 

 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
d)   Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento 
de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
 
e) Comunicar formal e imediatamente, ao Gestor ou Responsável Técnico 
da Administração, sobre mudanças nos dados para contato com a 
Central de Atendimento;  
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 
 
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 

Minuta de edital (cota reservada) (0514280)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 249



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a 
execução do objeto; 
 
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
 
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos 
na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 
 
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar garantia on-site; 
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa 
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

20 – DA PUBLICIDADE. 
 
20.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
21.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

21.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
21.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
21.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
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21.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa 
prevista na Seção 22. 
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
22.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do 
item(ns) entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos de atraso; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor. 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
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dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
22.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
22.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

22.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
22.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
22.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 

Minuta de edital (cota reservada) (0514280)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 253



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
22.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
22.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

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

 
22.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
22.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
23 – DO PAGAMENTO. 
 
23.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva. 
 
23.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
23.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 

 
25.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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25.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
25.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
25.10.  Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

QUADRO RESUMO 

 

01. Objeto 

Registro de preço para eventual aquisição de 
solução viabilizadora de vídeo conferência entre 
o Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios 
eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional 
de Justiça. 

02. Quantidade 

70 (setenta) unidades, com fornecimento mínimo 
de 05 por ordem de fornecimento, sendo: 
- Item 01: 63 (sessenta e três) unidades; e 
- Item 02: 17 (dezessete) unidades. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento 
e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

Solução de Vídeo Conferência; 

Compatibilidade mínima com os Sistemas: 
Windows 7, 8.1 ou 10 

Capacidade de vídeo chamada; 

Foco automático 

Caixa de som integrada 

Microfone integrado 

  

Garantia de 24 meses. 

04. Valor Estimado  -  

05. Justificativa 
Prover equipamentos para atender ao 
determinado pelo Provimento CNJ nº 75/2018 

06. Prazo de Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento dos 
equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos após 
o recebimento da ordem de fornecimento, nota 
de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Sugerindo-se material 
permanente de TI. 

09. Local de Entrega 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas 
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Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 
às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora  A ser determinada pela DG 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do 
Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e 
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 
7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e 
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de 
Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 
18, § 3º, II, j, IV e V) 

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  Registro de preços para eventual aquisição de solução 
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça, 
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de preços para eventual aquisição de solução 
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça, 
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Provimento CNJ nº 75/2018 
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2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Prover equipamentos para atender ao determinado pelo 
Provimento CNJ nº 75/2018 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Cumprir determinação emanada do CNJ 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e 
judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

Os  itens  podem ser objeto de suplementação orçamentária para o exercício 
2018 e não estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, a prior, vez que o 
Provimento nº 75/2018 é datado de e06 de setembro de 2018, não permitindo, 
desta forma, o planejamento orçamentário antecipado e, neste sentido, por se 
tratar de Registro de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para 
agilizar a aquisição no exercício 2018 e/ou 2019. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o 
Provimento CNJ nº 75/2018, o Documento de Oficialização de Demanda 
(DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os 
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0007945-
07.2018.6.02.8000 . 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendido suprir falta de equipamentos necessários ao 
atendimento do Provimento CNJ nº 75/2018 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser 
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 
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Os bens e serviços a serem contratados possuem 
características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, 
cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza 
como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento 
derivado do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do 
Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, 
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto, 
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 
realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos 
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de 
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo 
entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 
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pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento 
superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura de rede de dados, situação essa já existente no âmbito do 
TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da 
previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. CONFORMIDADE 
1. O equipamento deve ser dotado de câmera com foco automático; 

microfone e caixa de som integrados 
2. COMPATIBILIDADE 

1. Deve ser compatível, no mínimo, com Windows 7, 8.1 e 10; 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 

de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contrat
ada o contraditório e ampla defesa. 
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2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantida
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e 
no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, 
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

4. Comunicar formal 
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos re
paros ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, adere
ntes e obedeçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL; 
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11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades n
ecessárias para prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, r
eferentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações do Item  

Solução de Vídeo Conferência 

01. Câmera: 

 Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 
pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); 

 Campo de visão no mínimo: 75°; 
 Foco automático; 
 Capacidade de zoom; 

02. Auto-falante: 

 Integrado; 

03. Microfone: 

 Integrado; 

04. Gerais: 

 Deve ser acompanhado de cabos de alimentação; 
 Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m; 
 Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes 
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, 
responsável por representar os interesses do órgão no contexto da 
Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação 
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 
servidor designado para coordenar e comandar o processo da 
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma 
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da 
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à 
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela 
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos 
aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico 
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal 
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente 
do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro 
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros 
problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de 
funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus 
Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, 
drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 
respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega 
dos equipamentos quanto para substituições durante o período de 
garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se 
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais 
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, 
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus 
Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas 
etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, 

no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
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equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas 
pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) 
(Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos 
bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do 
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, 
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as 
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  
requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
 da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que 
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos 
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e 
internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, 
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

descumprimento de obrigação contratual e terá que 
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou 
se entenda serem improcedentes as 
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chama
do de garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem 
solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata 
de Registro de Preços, na hipótese de recusa em assinar 
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a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá 
resultar no cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar 
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo.  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 02 (dois) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 
3º, III, V) 

  

  

Memorando nº ____ / 20__ - TRE-AL/_______________________ 

Maceió, ___ de ___________ de _____________. 

Para: SGO-COFIN 

Assunto: Autorização de Emissão de Nota de Empenho. 

PA _________________________ 

Adesão à Ata de Registro de Preços ______________ 

Ordem de Fornecimento nº _____/_________. 

 
  

Senhor Chefe 

Encaminhamos estes autos para emissão de Nota de Empenho, em favor 
da Empresa ________________. CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, conforme tabela 
abaixo, tudo em conformidade com o disposto na Resolução TRE-AL nº 
12.738/1996 (0216181). 

Certidões: SICAF evennto: ______ / RECEITA ESTADUAL evento: ______ / SIMPLES 
NACIONAL (se aderente) evento: __________ 
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Item: 

Descrição: 

Quant. total 
da ATA 

Quant. 
Recebida 

Quant. desta 
Ordem 

Saldo no 
Fornecedor 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total (R$) 

            

  

*  Solicitamos utilizar a reserva de crédito do PE XXX/XXXX 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

  

Moodelo a ser adotado em decorrência do comando inserto no Proc SEI 
nº 0005423-07.2018.6.02.8000, evento 0442132: modelo de referência 
indicado: 0452895. 

 

Maceió, 28 de outubro de 2018. 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007945-07.2018.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do 
Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas 
legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.12 
do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) 
designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e 
da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições 
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
17.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
e) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
f)   Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento 
de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
 
e) Comunicar formal e imediatamente, ao Gestor ou Responsável Técnico 
da Administração, sobre mudanças nos dados para contato com a 
Central de Atendimento;  
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a 
execução do objeto; 
 
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
 
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos 
na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 
 
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar garantia on-site; 
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa 
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa 
prevista na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do 
item(ns) entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos de atraso; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
7.7.  A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

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

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até 
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a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor r forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                          Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1850 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

Sr. Secretário,

 

 Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços de
material permanente de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência.

 

  A SLC elaborou minuta de edital complementando as disposições referentes ao
recebimento dos equipamentos, às obrigações do contratante e às sanções
administrativas.

 
Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
somente quanto ao item 02, devido à obrigatoriedade de destinação de até
25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do seu objeto às referidas
empresas, em conformidade com o disposto no art. 8º do Decreto nº
8.538/2015.
 
 Informo, ainda, que não houve divulgação de Intenção de Registro de Preços,
em virtude do Despacho GSAD (evento SEI nº 0510216).
 
Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93”
 
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
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indicadas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 14/03/2019, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/03/2019, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514291 e o código CRC 934E6CF5.

0007945-07.2018.6.02.8000 0514291v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Reporto-me à Informação 1850, da SLC (0514291),

para submeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, para
análise da minuta de evento 0514280.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515224 e o código CRC 66152952.

0007945-07.2018.6.02.8000 0515224v1
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PROCESSO : 0007945-07.2018.6.02.8000
INTERESSADO : CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA
ASSUNTO : PROVIMENTO 75/2018.  AQUISIÇÃO. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSMISSÃO DE VOZ E IMAGENS EM TEMPO REAL.

 

Parecer nº 498 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Os presentes autos tiveram início em virtude

do Provimento nº 75/2018 (0433878), da Corregedoria
Nacional de Justiça, determinando que todas as unidade
jurisdicionais deverão estar dotadas com equipamentos
necessários à transmissão de voz e imagens em tempo real,
conforme prazo e requisitos técnicos que relaciona. 

Assim, foi elaborado o necessário Documento de
Oficialização da Demanda de Solução de Tecnologia da
Informação (0434863), preenchido pelo titular da
Coordenadoria de Infraestrutura - COINF,  da Secretaria de
Tecnologia da Informação -  STI, na forma prevista pela
Resolução nº 182/2013, do Conselho Nacional de Justiça.  

  
2. DO PROCEDIMENTO

 
Em obediência à regulamentaçã vigente, a Portaria

nº 417/2019 da Presidência (0446034) constituiu a Comissão
de Planejamento,  visando a assegurar a aquisição de solução
viabilizadora de vídeoconferência entre a Corregedoria
Nacional de Justiça, Cartórios Eleitorais e este Tribunal,
composta de  representantes das unidades técnica
e administrativa, a saber  Coordenador de Infraestrutura,   o
Chefe da Seção de Patrimônio  e o Assessor-Chefe da
Corregedoria Regional Eleitoral.

A mencionada comissão acostou aos autos
o  documento “Estudos Preliminares” (0447033) e o termo de
referência (0453459), que adotaram a estratégia de aquisição
por meio do sistema de registro de preços.

O Sr. Secretário de Tecnologia da Informação
aprovou os estudos preliminares e o termo de referência
elaborados pela Comissão de Planejamento da Contratação,
nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013 (0454662). Entretanto, não consta dos autos
aprovação do Termo de Referência pelo Sr. Secretário de
Administração, na forma da regulamentação vigente.

A Seção de Instrução de Contratações - SEIC -
realizou pesquisa de preços,
conforme informação (0496891) e planilha (0496889)
acostadas aos autos, estimando o  valor unitário do
equipamento em R$ 1.852,43 (mil, oitocentos e cinquenta e
dois reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor de
R$ 129.670,10 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta
reais e dez centavos) para o registro das 70 (setenta) unidades
de solução viabilizadora de videoconferência, na forma do
termo de Referência 0457290, com sugestão de realização
de pregão, na forma eletrônica pelo sistema de registro de
preços para a contratação, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013.
Sugeriu ainda a SEIC a adesão à ata de registro de preços do
TRF3, o que restou inviabilizado (0499858).
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Após a autorização da Presidência (0508080),  a
reserva de crédito foi efetuada pela COFIN (0512062). 

A Seção de Licitações e Contratos (SLC) elaborou
minuta de edital de licitação na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços de material de informática – solução
viabilizadora de vídeo conferência (0514280), conferindo 
 reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o
disposto no art. 8º do Decreto nº 8.538/2015,
informando ainda (0514291) que não houve divulgação de
Intenção de Registro de Preços, em virtude do despacho
GSAD ( 0510216).

Em seguida, o titular da SAD   remeteu os autos a
esta Assessoria Jurídica, para fins de análise, ex vi parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17.

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos. 

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0453459).

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

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

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

Mais recentemente, o art. 9º do Decreto nº
7.174/2010 veio aclarar ainda mais a situação, quanto aos
bens de informática, senão vejamos:

 

“Art. 9º  Para a contratação de bens e
serviços de informática e automação,
deverão ser adotados os tipos de licitação
“menor preço” ou “técnica e preço”,
conforme disciplinado neste Decreto,
ressalvadas as hipóteses de dispensa ou
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inexigibilidade previstas na legislação.

§ 1o A licitação do tipo menor preço será
exclusiva para a aquisição de bens e
serviços de informática e automação
considerados comuns, na forma do
parágrafo único do art. 1º da Lei nº
10.520, de 2002, e deverá ser realizada na
modalidade de pregão, preferencialmente
na forma eletrônica, conforme determina
o art. 4o do Decreto no 5.450, de 31 de
maio de 2005.

§2o Será considerado comum o bem ou
serviço cuja especificação estabelecer
padrão objetivo de desempenho e
qualidade e for capaz de ser atendida por
vários fornecedores, ainda que existam
outras soluções disponíveis no mercado.”

 

Dessa forma, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente a autorização de abertura da
licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.

Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes.

 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo II - LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de bens e
serviços de tecnologia da informação - TIC

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/93 (esta, aplicada subsidiariamente), no Decreto nº
5.450/2005 e Resolução CNJ nº 182/2013, necessários
à instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico.

 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
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1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

A demanda por bens e/ou serviços de TI está em harmonia
com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou com o
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) do TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

 
NÃO

0433878,

0508080

3

A unidade demandante da contratação para os fins do disposto
no caput do art. 7º e o seu § 1º, ambos da Resolução nº
182/2013, apresentou no 1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes para subsidiar a proposta
orçamentária e até o dia 30 de novembro do mesmo ano o
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas do Planejamento da
Contratação?

Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da Informação e
Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de modo
a incluir todas as contratações necessárias ao alcance
dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do
órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido
até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão que deliberará sobre as
ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem realizados.

 NÃO Idem

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0496782 e

0453459 

 

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da
Contratação estão cientes de que não poderão ser objeto de
contratação de STIC:

     (1) mais de uma solução de TI em um único contrato; e

     (2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da informação

 
 SIM  

7

Na hipótese de a contratação se destinar à aquisição de serviço
de Suporte Técnico aos processos de planejamento e avaliação
da qualidade da Solução STIC, o responsável indicado para
supervisionar o contrato é servidor deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 1 | 5

 

 

8

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que a empresa contratada para prover a STIC não
poderá ser a mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da
contratação?

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da Resolução CNJ nº 182/2013

N/A  

9 Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM

   

10Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no § 1º do
art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0447033
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11
Consta dos autos o Documento de Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0434863

12Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos §§
5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0446034

13Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato ou
Equipe de Gestão? NAO  

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM  

15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0417009

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da contratação
pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0452626

17

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu justificativa para a
não elaboração da documentação exigida em cada uma das etapas
dos Estudos Preliminares da STIC (análise de viabilidade da
contratação, sustentação do contrato, estratégia para a contratação
e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013

SIM 0447033

18O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM Idem

19O documento sustentação do contrato contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM Idem

20O documento estratégia para a contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM Idem

21O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM Idem

22A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da STIC? SIM 0453459

23
A Equipe de Planejamento da Contratação observou o constante nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução nº 182/2013, na elaboração
do TR?

SIM Idem

24O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM Idem

25O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM 0417009

PESQUISA DE PREÇOS  

26
Antes da pesquisa de preços, consta a aprovação motivada do Termo
de Referência pela autoridade competente?

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
NÃO 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
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27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo
do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22, IN/SLTI
04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0496891

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado
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28

em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

NÃO 

29
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto no §
2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
SIM IDEM

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0496891

32
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da contratação?

NÃO  

33
Consta dos autos justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas superiores
em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

35

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

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

SIM 0514280

36
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão do
valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

NA  

37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

N/A  

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
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39
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos
os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  0514280

41As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM IDEM

42As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na
minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM IDEM

43A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser
contratado? N/A Fase

posterior

44A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? NÃO  
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45A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

46A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM 0514280

47A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não exíguo) para
início da prestação de serviços? SIM Idem

48A minuta do contrato/ata contém descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM IDEM

49A minuta do contrato/ata contém descrição das obrigações
atribuídas ao TRE-AL e à fornecedora? SIM IDEM

50A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de manter
as condições de habilitação durante a execução do contrato? SIM IDEM

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
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51
A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM 0514280

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do
contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

53A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a segregação
entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM 0514280

54A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem
a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

55A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste
e/ou repactuação de preços? N/A  

56
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

N/A  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

57
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem sobre a
margem de preferência?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 0514291

58

A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

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

SIM IDEM

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus
anexos pela assessoria jurídica?

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

61

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

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

 Fase
posterior

62
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Fase
posterior
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63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Fase
posterior

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU,
da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

NÃO
Dispensada

0510216

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

Ref. art. 30, IV, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38,
caput, da Lei nº 8.666/93.

SIM 0512062

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei Complementar nº
101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000
N/A  

 

6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 

 
 Ao ensejo, impende trazer aos autos a aprovação

 do termo de referência pelo Senhor Secretário de
Administração, na forma do regulamento (item 26, da tabela
de verificação), faltante, salvo melhor percepção, bem como
retificar o quantitativo do item 1 (de 63 para 53 unidades),
constante no quadro 02, do anexo I, do termo de referência.  

 

 7. CONCLUSÃO 

 
Com as recomendações do item 6 acima,  esta AJ-

DG aprova, nos termos do parágrafo único do Art. 38, da Lei
nº 8.666/93, e em face de sua regularidade jurídica, a minuta
do edital de pregão eletrônico (0514280),  do tipo menor
preço por item, objetivando o registro de preços de material
de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência. 

 À consideração superior.   
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/03/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515924 e o código CRC 1F728CB2.
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de março de 2019.
Trata-se de procedimento iniciado em face da

edição do Provimento nº 75 (0433878), da Corregedoria
Nacional de Justiça, acerca de determinação de instalação,
nas Unidades Jurisdicionais de Primeiro e Segundo Graus e
de Tribunais Superiores, de equipamentos necessários à
transmissão de voz e imagens em tempo real, atendendo aos
requisitos técnicos mínimos elencados no Anexo I do referido
normativo.

Os autos foram encaminhados à devida instrução,
com confecção do respectivo Documento de Oficialização de
Demanda - DOD (0438463), nos termos do que determina a
Resolução nº 182/2013, assim como foi instituída a Comissão
de Planejamento, pela Portaria 417/2018 (0446034), da
Presidência, efetivados os Estudos Preliminares sobre a
viabilidade da contratação (0447033), e produzido o Termo de
Referência ( 0457290).

No curso da tramitação, foram debatidas entre as
unidades competentes as formas de antedimento à
determinação da Corregedoria Nacional de Justiça,
considerando o prazo fixado, e os custos necessários
à implementação das providências insertas no Provimento
75/2018.

De forma concomitante, as unidades responsáveis
prosseguiram na instrução do feito, com vistas à realização de
procedimento voltado à aquisição do equipamento necessário
(70 (setenta) unidades de solução de videoconferência,
conforme especificado no Termo de Referência 0457290).

No Despacho 0508080, o Exmo. Sr. Presidente
deste Tribunal acolheu a proposta contida na
Conclusão 0496862, desta Diretoria, no sentido de autorizar o
prosseguimento do feito com vistas à aquisição do
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equipamento, considerando que tal demanda não consta do
Plano Anual de Contratações de TI, assim como das
proposições veiculadas nos Despachos
nºs 0499473 e 0500667, do Sr. Secretário de Tecnologia da
Informação e do Sr. Coordenador de Infraestrutura,
respectivamente, para que a economia decorrente da
aquisição seja revertida na recomposição do crédito
relacionado à Despesa agregada "Equipamentos de
Informática".

Efetivada toda a instrução necessária à realização
do Pregão Eletrônico objetivando ao Registro de Preços de
Material de Informática  - Solução Viabilizadora de
Vídeoconferência, foram os autos encaminhados à Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral para a análise da minuta de
edital anexada sob o protocolo 0514280.

A AJ-DG, por sua vez, produziu o Parecer 498
(0515924), onde indicou a necessidade de "anexar aos autos a
aprovação  do termo de referência pelo Senhor Secretário de
Administração, na forma do regulamento (item 26, da tabela
de verificação), faltante, salvo melhor percepção, bem como
retificar o quantitativo do item 1 (de 63 para 53 unidades),
constante no quadro 02, do anexo I, do termo de referência." 

Ao fim do seu pronunciamento, o Sr. Assessor
Jurídico desta Diretoria se manifesta pela aprovação da
minuta 0514280, em razão de sua regularidade jurídica, nos
termos do art. 38, da Lei nº 8.666/93, com as recomendações
acima delineadas. 

Dessa forma, concluo os presentes autos ao Exmo.
Sr. Presidente deste Tribunal, com a sugestão de aprovação
da realização do presente certame, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o
Registro de Preços de material de informática – solução
viabilizadora de vídeo conferência (0514280), conferindo 
 reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o
disposto no art. 8º do Decreto nº 8.538/2015, nos termos da
minuta do edital 0514280, aprovada pela AJ-DG, conforme o
Parecer 498 (0515924), inclusive com as recomendações
apostas no referido pronunciamento. 
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Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2019, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516404 e o código CRC 6DFF0DDC.
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PROCESSO : 0007945-07.2018.6.02.8000
INTERESSADO : Corregedor Nacional de Justiça

ASSUNTO : Provimento/CNJ nº 75/2018. Aquisição. Aparelhagem. Transmissão de voz e imagens em tempo real. Minuta. Edital. Realização.
Certame licitatório. Autorização.

 

Decisão nº 872 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
De acordo com a sugestão do Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral

(0516404), que se arrima no parecer da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0515924).

 
Isso posto, AUTORIZO a abertura da fase externa do presente

procedimento na modalidade pregão, na forma eletrônica do tipo menor preço
por item, objetivando o Registro de Preços de material de informática –
solução viabilizadora de videoconferência.

 
Ressalvo, contudo, a necessária observância do apontamento

constante no item 6 do Parecer 498 (0515924), sobretudo no que diz respeito à
necessidade de que se retifique o quantitativo do item 1, do quadro 02, do
Anexo I do Termo de Referência, para que ali constem 53 (cinquenta e três), e
não 63 (sessenta e três), unidades, bem como aos preceitos do artigo 8º do
Decreto nº 8.538/2015.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para, observadas as

alterações acima descritas, adotar as providências cabíveis.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/03/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517284 e o código CRC 3BD5FCAE.

0007945-07.2018.6.02.8000 0517284v2
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
 
 
Reitero o Despacho GSAD 0458179 e aprovo o

Termo de Referência na versão que integra a minuta do edital,
ressalvado o Anexo I, Quadro 02, item 1 (de 63 para 53
unidades), alteração esta, apontada pela AJ-DG em
seu Parecer 498, 0515924.

 
À SLC, para que promova as alterações necessárias

em cumprimento a Decisão 872, 0517284.
 
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/04/2019, às 12:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520426 e o código CRC 583F4009.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1111//22001199  
  

Processo nº 0007945-07.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 12 de abril de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material de informática – solução viabilizadora de vídeo 
conferência, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio 
licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a 
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência, conforme 
quantidades e especificações descritas neste Edital e no seu Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser 
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar 
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 
licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, GARANTIA. 
 
3.1.  Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do 
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o 
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de 
preços. 
 
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  
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4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

 
4.3.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

Edital do PE nº 11/2019 (0520914)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 297



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e 
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir 
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a 
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 

6.3.1.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do 
Decreto nº 5.450/2005). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando 
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste 
Edital. 

 
6.4.1.  Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2.  Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 

 
6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não 
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3.  Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” 
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, 
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta 
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada 
nos termos do item 6.12. 
 

Edital do PE nº 11/2019 (0520914)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 298



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
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7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

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

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada 
item. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes 
participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação. 

 
8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
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minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.852,43 (mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), para ambos os 
itens, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, 
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
10.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
 

11 .1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de 
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação 
de serviços. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento 
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá 
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades 
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada 
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do 
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da 
proposta, conforme item 5.5. do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos à habilitação da empresa; 
c.2)  Declaração de que a empresa não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não 
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
c.3)   Declaração de elaboração Independente de Proposta. 

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1. 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. 
 

11.4.  A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, 
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado 
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prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
11.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto 
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.  

 
12.1.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
 
12.1.2.  O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
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12.1.3.  Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão 
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna 
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, 
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta 
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
12.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de 
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará 
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance 
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os 
itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de 
proposta e classificação final dos fornecedores participantes. 
 

12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
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12.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o 
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será 
retomado de onde parou. 
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP  
 
13.1.  Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma 
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, 
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 

13.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a 
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III 
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto 
licitado em dois itens. 

 
13.2.  Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente. 
 
13.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o 
mesmo item.  
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
14.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

14.1.1.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável 
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas). 
 
14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas 
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do 
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
15 – DOS RECURSOS. 
 
15.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
15.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
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15.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
15.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
16.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

17.1.1.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. 

 
17.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
17.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
17.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
17.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
17.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
17.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
17.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
17.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
17.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
17.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

 
17.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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17.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

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

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

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

 
17.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
17.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 

17.17.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
18.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 17.15 deste Edital. 
 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) 
designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e 
da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
19.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
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disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 deste Edital. 

 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
d)   Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento 
de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
 
e) Comunicar formal e imediatamente, ao Gestor ou Responsável Técnico 
da Administração, sobre mudanças nos dados para contato com a 
Central de Atendimento;  
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 
 
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a 
execução do objeto; 
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j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
 
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos 
na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 
 
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar garantia on-site; 
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa 
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

20 – DA PUBLICIDADE. 
 
20.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 

Edital do PE nº 11/2019 (0520914)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 311



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
21.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

21.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
21.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
21.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
21.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa 
prevista na Seção 22. 
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22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

22.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do 
item(ns) entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos de atraso; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor. 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 
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2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
22.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
22.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

22.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
22.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
22.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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22.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
22.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

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

 
22.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
22.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
23 – DO PAGAMENTO. 
 
23.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva. 
 
23.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
23.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
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I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 

 
25.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
25.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
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25.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
25.10.  Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 28 de março de 2019. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

QUADRO RESUMO 

 

01. Objeto 

Registro de preço para eventual aquisição de 
solução viabilizadora de vídeo conferência entre 
o Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios 
eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional 
de Justiça. 

02. Quantidade 

70 (setenta) unidades, com fornecimento mínimo 
de 05 por ordem de fornecimento, sendo: 
- Item 01: 53 (cinquenta e três) unidades; e 
- Item 02: 17 (dezessete) unidades. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento 
e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

Solução de Vídeo Conferência; 

Compatibilidade mínima com os Sistemas: 
Windows 7, 8.1 ou 10 

Capacidade de vídeo chamada; 

Foco automático 

Caixa de som integrada 

Microfone integrado 

  

Garantia de 24 meses. 

04. Valor Estimado  -  

05. Justificativa 
Prover equipamentos para atender ao 
determinado pelo Provimento CNJ nº 75/2018 

06. Prazo de Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento dos 
equipamentos é de 30 (trinta) dias corridos após 
o recebimento da ordem de fornecimento, nota 
de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Sugerindo-se material 
permanente de TI. 

09. Local de Entrega 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas 

Edital do PE nº 11/2019 (0520914)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 318



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 
às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora  A ser determinada pela DG 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do 
Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e 
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 
7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e 
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de 
Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 
18, § 3º, II, j, IV e V) 

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  Registro de preços para eventual aquisição de solução 
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça, 
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de preços para eventual aquisição de solução 
viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça, 
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Provimento CNJ nº 75/2018 
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2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Prover equipamentos para atender ao determinado pelo 
Provimento CNJ nº 75/2018 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Cumprir determinação emanada do CNJ 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e 
judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

Os  itens  podem ser objeto de suplementação orçamentária para o exercício 
2018 e não estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, a prior, vez que o 
Provimento nº 75/2018 é datado de e06 de setembro de 2018, não permitindo, 
desta forma, o planejamento orçamentário antecipado e, neste sentido, por se 
tratar de Registro de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para 
agilizar a aquisição no exercício 2018 e/ou 2019. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o 
Provimento CNJ nº 75/2018, o Documento de Oficialização de Demanda 
(DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os 
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0007945-
07.2018.6.02.8000 . 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendido suprir falta de equipamentos necessários ao 
atendimento do Provimento CNJ nº 75/2018 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser 
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Edital do PE nº 11/2019 (0520914)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 320



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

Os bens e serviços a serem contratados possuem 
características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, 
cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza 
como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento 
derivado do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do 
Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, 
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto, 
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 
realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos 
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de 
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo 
entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 
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pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento 
superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura de rede de dados, situação essa já existente no âmbito do 
TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da 
previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. CONFORMIDADE 
1. O equipamento deve ser dotado de câmera com foco automático; 

microfone e caixa de som integrados 
2. COMPATIBILIDADE 

1. Deve ser compatível, no mínimo, com Windows 7, 8.1 e 10; 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 

de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contrat
ada o contraditório e ampla defesa. 
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2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantida
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e 
no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, 
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

4. Comunicar formal 
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos re
paros ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, adere
ntes e obedeçam rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL; 
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11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades n
ecessárias para prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, r
eferentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações do Item  

Solução de Vídeo Conferência 

01. Câmera: 

 Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 
pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); 

 Campo de visão no mínimo: 75°; 
 Foco automático; 
 Capacidade de zoom; 

02. Auto-falante: 

 Integrado; 

03. Microfone: 

 Integrado; 

04. Gerais: 

 Deve ser acompanhado de cabos de alimentação; 
 Deve ser acompanho de cabo de conexão USB de no mínimo 1,5m; 
 Deve ser dotado de conectividade plug-and-play, via USB 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes 
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, 
responsável por representar os interesses do órgão no contexto da 
Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação 
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 
servidor designado para coordenar e comandar o processo da 
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma 
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da 
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): 
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à 
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela 
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos 
aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico 
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal 
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente 
do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro 
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros 
problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de 
funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus 
Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, 
drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 
respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega 
dos equipamentos quanto para substituições durante o período de 
garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se 
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais 
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, 
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus 
Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas 
etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, 

no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
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equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas 
pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) 
(Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos 
bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do 
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, 
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as 
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  
requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
 da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 

2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que 
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos 
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e 
internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, 
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

descumprimento de obrigação contratual e terá que 
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou 
se entenda serem improcedentes as 
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Ordem de 
Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chama
do de garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem 
solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata 
de Registro de Preços, na hipótese de recusa em assinar 
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a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá 
resultar no cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar 
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo.  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 02 (dois) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 
3º, III, V) 

  

  

Memorando nº ____ / 20__ - TRE-AL/_______________________ 

Maceió, ___ de ___________ de _____________. 

Para: SGO-COFIN 

Assunto: Autorização de Emissão de Nota de Empenho. 

PA _________________________ 

Adesão à Ata de Registro de Preços ______________ 

Ordem de Fornecimento nº _____/_________. 

 
  

Senhor Chefe 

Encaminhamos estes autos para emissão de Nota de Empenho, em favor 
da Empresa ________________. CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, conforme tabela 
abaixo, tudo em conformidade com o disposto na Resolução TRE-AL nº 
12.738/1996 (0216181). 

Certidões: SICAF evennto: ______ / RECEITA ESTADUAL evento: ______ / SIMPLES 
NACIONAL (se aderente) evento: __________ 
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Item: 

Descrição: 

Quant. total 
da ATA 

Quant. 
Recebida 

Quant. desta 
Ordem 

Saldo no 
Fornecedor 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total (R$) 

            

  

*  Solicitamos utilizar a reserva de crédito do PE XXX/XXXX 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

  

Moodelo a ser adotado em decorrência do comando inserto no Proc SEI 
nº 0005423-07.2018.6.02.8000, evento 0442132: modelo de referência 
indicado: 0452895. 

 

Maceió, 28 de outubro de 2018. 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0007945-07.2018.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2019 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do 
Pregão Eletrônico nº 11/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas 
legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.12 
do edital do PE nº 11/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) 
designado(s), de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e 
da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições 
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
17.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

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

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
e) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
f)   Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento 
de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 
 
e) Comunicar formal e imediatamente, ao Gestor ou Responsável Técnico 
da Administração, sobre mudanças nos dados para contato com a 
Central de Atendimento;  
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a 
execução do objeto; 
 
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
 
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos 
na Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 
 
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar garantia on-site; 
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa 
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa 
prevista na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do 
item(ns) entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos de atraso; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% 
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
7.7.  A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

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

 
7.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até 
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a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor r forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente 

 
Pela Empresa 
                                          Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 8 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

 

Processo nº 0007945-07.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 12 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas

Local: www.comprasnet.gov.br
 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de
informática – solução viabilizadora de vídeo conferência, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição
de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR
CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 
1 – DO OBJETO.
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência, conforme
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quantidades e especificações descritas neste Edital e no seu Anexo I.
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
 
2.2.           A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
2.3.           A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
 
2.3.1.    O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA, GARANTIA.
 
3.1.         Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
 
3.2.            Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 24 (vinte e
quatro) meses.
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.1.   Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
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4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 25%
do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 8º do
Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de preços.
 
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno  porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
 
4.2.           Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
4.3.           Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
4.3.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5 . 1 .         Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
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previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
5.2.         O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
5.3.         O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
 
5 . 4 .         O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.5.           O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº
5.450/2005).
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
 
6.1.           O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
6.2.           Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
6.3.        A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
 
6.3.1.      Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
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6.4.        Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 

1. prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e

2. descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste Edital.

 
6.4.1.    Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
 
6.4.2.    Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
 
6.4.2.1.        Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
6.4.3.    Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 6.12.
 
6.4.4.     Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
 
6.4.5.     Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada
de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada”
do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I deste Edital.
 
6.5.         As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
6.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
6.7.            O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
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que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
6.8.        Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
 
6.9.           Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
6.10.      Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
6.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
 
6.12.         A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
 
7.1.        O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
7.2.          As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
7.2.1.    A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
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7.3.        O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
 
8.1.        Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
8.1.1.    Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada
item.
 
8.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
8.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
8.4.          Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
8.5.          Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
8.6.           No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
8.6.1.    Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
 
8.7.          A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
8.8.        Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
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8.9.         Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
 
8.10.       A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
9.1.            Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
 
10.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
 
10.2.      Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.852,43
(mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos),
para ambos os itens, que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 
10.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
10.4.      Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das propostas de preços.
 
10.5.      Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
10.5.1.    Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
11 – DA HABILITAÇÃO.
 
11 .1.      A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

Edital 8 (0520915)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 347



 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de prestação de serviços.
 
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
 
c .1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2)  Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3)   Declaração de elaboração Independente de Proposta.
 
11.2.       No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
11.3.        Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
11.3.1. 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.
 
1 1 . 4 .       A comprovação da regularidade fiscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
11.4.3.          A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
11.4.4.            A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
 
11.4.5.                     A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
1 1 .5 .       Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
11.6 .       Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
11.7.       Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
11.8.       Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
 
12.1.         Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
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12.1.1.          Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
 
12.1.2.            O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
 
12.1.3.            Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
 
12.2.       Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.
 
12.3.       Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
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Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
 
12.4.       Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
 
12.5.       Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP
 
13.1.         Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
objeto, para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
 
13.1.1 . Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto
licitado em dois itens.
 
13.2.         Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada
separadamente.
 
13.3.         Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o
mesmo item.
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
 
14.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
14.1.1.     Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
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elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).
 
14.1.2.    Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
14.2.      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
 
15 – DOS RECURSOS.
 
15.1.      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-
la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
 
15.2.      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
 
15.3.      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
15.4.      O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
15.5.      A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
16.1.      Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
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17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
 
17.1.      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
17.1.1.          Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
 
17.2.      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
 
17.3.        Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.
 
17.3.1.                        O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto
no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013.
 
17.4.      É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
17.5.      A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
17.6.      A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
 
17.7.      A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
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conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.8.      Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
17.9.      A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
17.10.      Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
17.11.    Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art.
12, §3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
17.12.    O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
17.12.1.        O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
17.12.2.        O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
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17.13.    O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
17.13.1.                   O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
17.14.     O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da
solicitação das mesmas.
 
17.15.    A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013.
 
17.16.    As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 
17.17.      O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
18.1.        São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
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adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações; e
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 17.15 deste Edital.
 
18.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços
e do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; e
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
19.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 17.15 deste
Edital.
 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na
Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
 

3. Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

 

4.   Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições
estabelecidas no Edital e em seus Anexos;

 
e) Comunicar formal e imediatamente, ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração, sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
 
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Edital;
 
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
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j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
 
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na
Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
 
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar garantia on-site;
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia técnica;
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados
válidos para todos os efeitos;
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
 
20 – DA PUBLICIDADE.
 
20.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/1993.
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21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob
agendamento através do telefone (82) 3328-1947.
 
21.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço;
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal, da seguinte forma:
b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas
etapas:

1. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
2. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar
os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de
equipamentos.

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela
Contratada e disponível no sítio do fabricante;
b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas,
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
21.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
21.4.         O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
 
21.5.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
21.6.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
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proteção ao consumidor.
 
21.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à
multa prevista na Seção 22.
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
22.1.         A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
22.2.         Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
22.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
22.4.         A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
 

1. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do registro de preços do Fornecedor.
b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado
na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias
corridos;
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1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a
multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente
da quantidade de equipamentos sem solução.
c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de
preços do Fornecedor;
 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a
Ordem de Fornecimento.
 
22.4.1.           As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
 
2 2 .4 .2 .           Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
 
22.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou
cobrado judicialmente.
 
22.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
22.7.         A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
22.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
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22.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
22.10.       Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
 
22.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
22.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
 
22.12.1.                        A data a ser utilizada como referência para a
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da
penalidade no Diário Eletrônico.
 
22.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
22.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
23 – DO PAGAMENTO.
 
23.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo da
Nota Fiscal respectiva.
 
23.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
23.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
23.4 .         Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
23.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
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documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
23.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
24.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
 
24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
25.1.       É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
 
25.2.       As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
25.3.       As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
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licitação.
 
2 5 . 4 .         Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
25.5.       Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
 
25.6.       No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
25.7.       As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
25.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
25.9.       O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone:
(82) 2122-7764/7765.
 
25.10.     Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
25.11.     A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
25.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
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25.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO
SUGESTIVO); e
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
25.15.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 28 de março de 2019.

 

 

Andréa de Albuquerque César

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição

Em 28 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 28/03/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520915 e o código CRC 336CF3A8.

0007945-07.2018.6.02.8000 0520915v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 28/03/2019 15:44:37 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 01/04/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00011/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00008/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação
Validade da
Ata SRP

0007945-07.2018 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
12

mes(es)

Quantidade de Itens Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

2 Sim Não

Objeto

Registro de preço para eventual aquisição de soluçã o viabilizadora de vídeo conferência entre o Correg edoria 
Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoa s e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoa s, 
conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Naci onal de Justiça.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

Data da Disponibilidade do Edital
Data/Hora da Abertura da
Licitação

01/04/2019 A partir de  01/04/2019  às 08:00 Em 12/04/2019  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

1 de 1 28/03/2019 15:44
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 28/03/2019 15:53:53 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

00011 / 2019

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação

Característica Objeto
Situação Atual

da Licitação
Ação

70011 Pregão Eletrônico 00011/2019
Registro de Preço

(SRP)

Registro de preço para eventual aquisição de
solução viabilizadora de vídeo conferência entre o
Corr...

Licitação A
Publicar

Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...
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Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0520919)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 367



 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 28/03/2019 15:54:25 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00011/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00008/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da Ata SRP

0007945-07.2018 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional 12  mes(es)

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional
Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

2 2 0 Sim Não

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Registro de preço para eventual aquisição de soluçã o viabilizadora de vídeo conferência entre o Correg edoria 
Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoa s e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoa s, 
conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Naci onal de Justiça.

Informações Gerais

Recurso

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função

039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

01/04/2019

CPF do Responsável Nome Função

954.470.834-00 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substit

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 01/04/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro

Farol

Município/UF

27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax

82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 12/04/2019  às 09:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

28/03/2019  às 15:44 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação
Id

Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500011201900001 11566901
28/03/2019

15:44
95447083400 01/04/2019

Em
Editoração

28/03/2019
15:44

Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 28/03/2019 15:54:42 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00011/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00008/2019

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

2 2 0 Sim Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao
Grupo

Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos  

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item

Situação
do Item

na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo

Consis-
tente?

Ação

1 M
150109 - CÂMERA
VIDEOCONFERÊNCIA

- 53 UNIDADE
Menor
Preço

- Não - - Sim Visualizar

2 M
150109 - CÂMERA
VIDEOCONFERÊNCIA

- 17 UNIDADE
Menor
Preço

Tipo I Não - - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

SIASGnet-DC - Itens da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/03/2019 15:55:06 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00011/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00008/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 150109 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

Descrição Detalhada

Solução de Vídeo Conferência; Compatibilidade mínim a com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou 10; Capacidade  de 
vídeo chamada;
Foco automático; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garantia de 24 meses.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)

53 UNIDADE Menor Preço 1.852,4300

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência  Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 53

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/03/2019 15:55:24 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00011/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00008/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

2 Material 150109 - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA

Descrição Detalhada

Solução de Vídeo Conferência; Compatibilidade mínim a com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou 10; Capacidade  de 
vídeo chamada;
Foco automático; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garantia de 24 meses.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)

17 UNIDADE Menor Preço 1.852,4300

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência  Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 17

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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EDMILSON TEIXEIRA
etjornalista@gmail.com

NOTÍCIAS 
DO INTERIOR

ECONOMIA MACEIÓ - ALAGOAS 
SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 201914

Messias

O problema de ocupações irregulares em uma área que 
deveria ser destinada à reserva legal do assentamento 
Flor do Bosque, localizado em Messias, foi o principal 

tema da reunião entre representantes do IMA/AL, do Batalhão 
de Polícia Ambiental (BPA) e do Gerenciamento de Crises, e 
do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral), na 
manhã de quarta-feira.

GRAVIDADE
A situação tem se agravado com o aumento do número de pessoas que 
ameaçam a recomposição da área que deveria ser preservada, além 
da possibilidade de conflitos com os agricultores que estão assentados.  
Segundo o diretor-presidente do Iteral, Jaime Silva, o assentamento é 
ligado à Comissão Pastoral da Terra (CPT), que tem tentado conversar 
com os trabalhadores para evitar o confronto direto, mas há uma série de 
ameaças por parte dos chamados “invasores”.

ARREGO
O assentamento é acompanhado pelo Incra, mas a CPT pediu a ajuda 
do Iteral para evitar conflitos e garantir a preservação ambiental. “É 
importante que os órgãos hajam enquanto ainda não há problemas mais 
graves de embates e conflitos. Em algumas áreas foram erguidas casas 
não exatamente por agricultores”, comenta Jaime Silva. 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
A deputada  estadual Ângela Garrote foi 
surpreendida ao receber informação oriunda da 
Justiça Eleitoral, dando conta do cancelamento de 
uma grande festa política programada para este 
sábado em Palmeira.  Pois o vento  seria como 
parte  da comemoração de sua vitória nas urnas em 
2018. O Trio da Huanna teria sido contratado para 
um arrastão que percorreria as principais
ruas da cidade.  

PALMEIRA DOS ÍNDIOS II
Sabe-se que Ângela planeja disputar a Prefeitura 
de Palmeira no próximo pleito. Na eleição para 
estadual ela arrancou mais de 12 mil votos somente 
em Palmeira, a maior votação. Lá ela tem um filho 
que é vereador, enquanto que outro filho, Arlindo 
está no segundo mandato como prefeito de Estrela.  

RAZÃO
O MP Eleitoral entrou com representação 
solicitando o cancelamento por meio da Justiça 
Eleitoral. O juiz  José Miranda dos Santos Júnior, 
que concedeu a liminar cancelando a festa, 
destacou que ficou configurado “propaganda 
eleitoral extemporânea”.

PUNIÇÃO
Em caso de descumprimento da decisão judicial, 
o magistrado determinou a aplicação de uma 
multa de R$ 25 mil e enquadramento em crime de 
desobediência. Ainda de acordo com o MP,   “a festa 
em comemoração a vitória”, prevista para o dia 30 
de março caracteriza-se, como “extemporânea e 
abusiva”.

DELMIRO GOUVEIA
Um erro ortográfico em um adesivo fixado em 
um carro que presta serviços para a Prefeitura  
de Delmiro Gouveia  ganhou repercussão nas 
redes sociais nesta terça-feira. O motivo pelo 
qual internautas fizeram diversos comentários 
foi a troca da letra L  por U na palavra  
GOUVEIA. (Golveia).  A placa adesiva foi 
fotografada e compartilhada em grupos 
de WhatsApp.

ESCLARECIMENTO
O prefeito de Carneiros, Geraldo Agra, o 
Neguinho,  na qualidade de presidente do Cigip 
(Consórcio de Iluminação Pública) rebate uma 
nota divulgada pelo jornalista Mozart Luna, 
dando conta que após a empresa Equatorial 
assumir a concessão dos serviços de energia 
elétrica em Alagoas, acontecerá à suspensão 
da cobrança das Contribuições de Iluminação 
Pública - CIP, nas contas de energia. “Isso não 
procede! Todo o funcionamento da empresa 
continua da mesma forma da época da 
Eletrobrás” diz Agra.

ESCLARECIMENTO II
Segundo Geraldo Agra, foi aberto um canal 
de diálogo com o consórcio - CIGIP, para 
apresentar o modelo de negócio da companhia, 
como também estão em estudo formas de 
negociação de dívidas, para redução da 
inadimplência. “Vamos expor os problemas 
mais comuns para ouvirmos da empresa como 
ela pretende ajudar a solucionar os problemas 
de energia nos municípios” disse.

BOCA DA MATA
Prefeito de Boca da Mata, Gustavo 
Feijó, que depois de ter sido reeleito; 
pouco ficou na Prefeitura ao longo 
desses dois anos e três meses 
(afastado por várias licenças médicas) 
enfrenta agora  uma missão árdua 
perante a Justiça.  É que na terça-feira 
o procurador-geral de Justiça, Alfredo 
Gaspar de Mendonça, recursou contra 
a decisão do presidente do TJ/AL, 
Tutmés Airan, que devolveu o cargo de 
prefeito a Gustavo Feijó.

ACUSAÇÃO
Gustavo Feijó que também integra 
a diretoria da CBF,  estava afastado 
do mandato há quase um mês, após 
liminar concedida em 1º grau, em 
razão da ação por ato de improbidade 
administrativa. O MPE/AL acusa Feijó 
de integrar uma organização criminosa 
que desviou mais de R$ 28 milhões 
dos cofres públicos daquele município, 
com contratação, a partir de licitação 
fraudada, de serviços que nunca foram 
prestados.

ESQUEMA
De acordo com a ação proposta pelo 
MPE/AL, Gustavo Feijó, ao lado de 
mais 11 pessoas, integra um grupo 
que frauda licitações para se apropriar 
do dinheiro público. As ilegalidades 
aconteceram especialmente na 
contratação de veículos.

Ipea reduz projeção de crescimento

Revisão coloca as projeções do Ipea mais alinhadas com o cenário do restante do mercado que se arrasta

Houve corte na previsão do Produto Interno Bruto do país de 2,7 para 2%, como divulgado no fim do mês de dezembro

A revisão do Ipea reflete, 
em parte, o menor efeito 
de carregamento esta-

tístico, provocado pela desace-
leração da atividade no quarto 
trimestre do ano passado. “Os 
aspectos econômicos da redu-
ção, por sua vez, estão mais 
relacionados à velocidade com 
que a economia converge para 
o produto potencial, mais lenta 
do que o esperado”.

Uma abertura da projeção 
mostra que as revisões foram 
especialmente intensas para 
a indústria. O cenário de cres-
cimento do PIB industrial do 
próximo ano passou de 2,8% 
para 1,8%, diferença de um 
ponto percentual. Também 
ficaram menores as expecta-
tivas para o PIB de serviços 
(2,9% para 2,2%) e para o PIB 
da agropecuária (0,9% para 
0,7%).

Pelo ótica da demanda, o 
consumo das famílias segue o 
principal motor da economia 
no cenário do Ipea. A expec-
tativa é de um crescimento de 
2,6% em 2019, ligeiramente 
menor do que o divulgado an-
teriormente (2,7%). A projeção 
para o investimento foi redu-
zido de 4,8% para 4,6%. O co-
mércio exterior deve contribuir 
negativamente.

Em relação à expectativa 
de crescimento da economia 

em 2020, de 3%, o Ipea comen-
tou que o cenário é condiciona-
do à aprovação da reforma da 
Previdência. Diferentemente 
de 2019, o carregamento esta-
tístico deve ajudar o resultado 
do ano que vem, “reduzindo o 
esforço necessário para acele-
rar o crescimento em 2020’.

RECUPERAÇÃO 
Para o Ipea, o PIB deverá 

acelerar sua trajetória de recu-
peração no primeiro trimestre 
deste ano, com crescimento de 
0,5% na comparação aos três 
últimos meses do ano passado, 
pela série dessazonalizada.

Se confirmada a projeção, 
o PIB terá sua terceira leitura 
consecutiva de crescimento, 
após avançar 0,5% no tercei-
ro trimestre e mais 0,1% no 
quatro trimestre do ano pas-
sado. No segundo trimestre, 
período que inclui a greve dos 
caminhoneiros, o PIB ficará 
estável. O PIB trimestral não 
fica no vermelho desde o qua-
tro trimestre de 2016 (queda 
de 0,6%).

Segundo as projeções do 
Ipea, a indústria deverá cres-
cer 1,2% no primeiro trimestre 
deste ano, frente ao quarto tri-
mestre do ano passado. Tam-
bém ficam no campo positivo, 
por essa base de comparação, 
o PIB de serviços (0,6%) e da 
agropecuária (0,3%), conforme 

Com parque aquático, setor está de olho em nova tendência turística 

DIVULGAÇÃO

NATALIA CALAÇA / CORTESIA

RECORDE
Carga tributária subiu 
para 33,5% do PIB em 2018

LITORAL NORTE
Hotel inaugura o primeiro 
miniparque aquático infantil

Estimativa da Secretaria 
do Tesouro Nacional aponta 
que a carga tributária bra-
sileira, que é o patamar de 
impostos pagos em relação 
à riqueza do país, cresceu 
em 2018 e atingiu 33,58% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Em 2017, a carga tributá-
ria, estimada pelo órgão, ha-
via ficado em 32,62% do PIB. 
Trata-se do maior patamar 
desde o início da série histó-
rica do Tesouro Nacional, que 
começou em 2010. Ou seja, é o 
maior nível em nove anos.

A carga tributária oficial 
do ano passado, porém, só 
vai ser conhecida no segundo 
semestre deste ano, quando 
for divulgada pela Secretaria 
da Receita Federal.

A divulgação dessa esti-
mativa antecipada pelo Te-

souro Nacional atende a uma 
determinação do Ministério 
da Transparência e Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU). A pasta argumentou 
que precisa dos dados para 
utilizar na prestação das 
contas do presidente da Re-
pública que será analisada 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) e pelo Congres-
so Nacional.

O secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almei-
da, afirmou que a carga tri-
butária brasileira é alta na 
comparação com os países 
da América Latina, cerca de 
10 pontos do PIB acima da 
média da região. “A carga 
tributária é muito alta para 
o nosso nível de desenvolvi-
mento”, observou o secretá-
rio.

CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL LITORAL NORTE

Alguns empresários do Litoral 
Norte perceberam uma nova ten-
dência de famílias viajando com seus 
filhos pequenos, não somente na alta 
temporada e em feriados prolongados, 
onde as escolas fecham suas portas, 
mas na busca de locais que ofereçam 
serviços e estrutura adequada para 
crianças de até 10 anos mesmo para o 
chamado day use, onde a pessoa passa 
o dia no local escolhido, paga pelo ser-
viço e retorna no fim do dia.

Foi exatamente pensando nes-
sa nova tendência que o primeiro 
hotel fazenda da Rota Ecológica dos 
Milagres, o Cambará, localizado a 5 
km depois da cidade do Passo de Ca-
maragibe em direção a São Miguel 
dos Milagres, fez um importante 
investimento para instalação de um 
miniparque aquático infantil, que foi 
construído numa área de mais de 3 
mil metros quadrados e que final-

mente está sendo aberto ao seu pú-
blico alvo.

O hotel que já conta com uma pis-
cina, um lago para pedalinhos e uma 
fazenda com animais para visitação, 
apostou no crescimento turístico e 
na diversificação de novos produtos. 
Com isso montou o miniparque aquá-
tico infantil com duas piscinas, uma 
de cascata; um grande tobogã; vários 
brinquedos, inclusive um pequeno to-
bogã em forma de sapo, um pequeno 
escorrega e uma área de descanso 
para os pequenos, com redes, bem ao 
lado da área da piscina para adultos.

A proposta é transformar o hotel 
numa espécie de prolongamento da 
casa de família, proporcionando aos 
pais total integração com a nature-
za, o divertimento e permitir que 
seus filhos também possam usufruir 
do divertimento seguro. O minipar-
que aquático estará a disposição dos 
hóspedes do hotel, bem como no 
funcionamento do day use.

as projeções do Ipea. Todos os 
componentes mostram acele-
ração das taxas frente ao qua-
tro trimestre de 2018.

Quando comparado ao mes-
mo período do ano passado, o 
PIB brasileiro deverá crescer 
1,2% pela projeção do institu-
to. Também por essa base de 
comparação, o consumo das 
famílias deverá ser o dia pela 
ótica da demanda, com avanço 
de 1,7% Já os investimentos no 
PIB tendem a ficar 3,3% maio-
res por essa base de compara-
ção.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve fechar este ano 
em 3,85%, abaixo do centro da 
meta de inflação perseguida 
pelo Banco Central, de 4,25%. 
Em dezembro do ano passado, 
o Ipea previa a inflação em 
4,10% este ano.

Com a atualização, a proje-
ção do Ipea também converge 
para o cenário do mercado, que 
prevê alta de 3,89% da infla-
ção oficial do país neste ano 
pela mediana do Focus, do BC. 
Apesar de a inflação ter sido 
pressionada neste início do 
ano pelos preços dos alimen-
tos in natura, economistas têm 
apontado para a tendência de 
desaceleração do índice a par-
tir de meados do ano, com o fim 
de efeitos sazonais nos preços.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 506.450/2018-6. BIO MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ 15.268.466/0001-40.
Aquisição de Vacinas Antigripais. Pregão Eletrônico. Contrato PE-007/2019-A. Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005. Valor total de R$ 121.500,00. Vigência: 180 dias,
contados da data de sua assinatura. Programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.30, nota de empenho 2019NE00041146, Assinatura:
22/03/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela
Contratada: Bruno Renato Lima, Representante Legal.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TST n° 505.672/2018. Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto:
contratação da empresa EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, CNPJ 60.501.293/0001-
12, para disponibilização de acesso à base de dados da Revista dos Tribunais Online -RT
Online, por 12 meses, ao custo total de R$ 72.512,92. Fundamento Legal: art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93. Ratificada pelo Senhor Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da
Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.963/2019-8. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Alfa Papelaria Eireli. Item/quantidade/valor unitário:
6/112/R$47,28, 7/112/R$47,28, 8/104/R$47,28, 9/108/R$47,28, 10/24/R$12,00,
11/24/R$12,00, 12/8/R$13,44, 13/8/R$13,44, 14/4/R$13,44, 15/264/R$8,79,
16/160/R$8,90, 17/160/R$8,90, 18/148/R$8,88, 19/16/R$1,75, 20/118/R$17,50,
21/168/R$22,95, 22/24/R$8,00, 23/408/R$1,80, 24/112/R$4,67, 25/20/R$14,43,
26/1.188/R$1,39, 27/500/R$10,00, 28/198/R$16,85, 29/18/R$2,43, 30/70/R$32,40,
31/80/R$48,80, 35/140/R$3,50, 36/140/R$6,00, 37/144/R$15,00, 38/50/R$10,80,
39/28/R$27,00, 40/160/R$7,59, 41/2.220/1,38, 42/240/R$9,88, 43/240/R$9,88,
44/220/R$9,88, 45/220/R$9,88, 46/208/R$22,99, 47/170/R$22,99, 48/520/R$1,20,
49/2.880/R$1,58, 80/66/R$72,00, 81/140/R$20,50, 92/15/R$1,20 e 93/4/R$53,94. Vigência:
de 21/03/2019 a 21/03/2020. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se
disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de
Melo, Secretário de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.964/2019-1. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Manoel Cassio de Souza Guedes. Item/quantidade/valor unitário:
50/132/R$77,00, 51/140/R$5,00, 52/1.000/R$1,00, 53/1.000/R$2,93, 54/800/R$2,89,
55/1.320/R$7,39, 56/2.800/R$1,98, 57/620/R$1,72, 58/700/R$3,00, 59/680/R$4,30,
60/740/R$3,74, 61/20/R$7,63, 62/220/R$1,40, 63/130/R$92,37, 64/122/R$92,53,
65/160/R$30,00, 66/148/R$30,00, 67/1.400/R$2,80, 68/34/R$82,00, 69/48/R$8,20,
70/128/R$8,20, 71/360/R$11,40, 89/4/R$9,00, 90/5/R$13,97. Vigência: de 21/03/2019 a
21/03/2020. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível em
https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de Melo, Secretário
de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.970/2019-1. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. Item/quantidade/valor
unitário: 84/540/R$11,99. Vigência: de 25/03/2019 a 25/03/2020. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível em
https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de Melo, Secretário
de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.972/2019-9. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Prograf Produtos Gráficos Ltda. Item/quantidade/valor unitário:
88/23/R$98,31. Vigência: de 26/03/2019 a 26/03/2020. A ata de registro de preços, na
íntegra, encontra-se disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacw e b c p / P e s q u i s a r At a s . d o .
Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.973/2019-2. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Marciane Bontorin. Item/quantidade/valor unitário: 91/20/R$12,00.
Vigência: de 25/03/2019 a 25/03/2020. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-
se disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de
Melo, Secretário de Administração.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo no 15/2018 - SEI nº 021502/17-00.01. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 11/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a SOBERANA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. OBJETO: Repactuação e prorrogação contratual. VALOR
DO TERMO ADITIVO: R$ 1.166.137,26. Programa de Trabalho: 02.061.0566.4225.0101,
Elemento de Despesa: 3.3.9037. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 21.04.2019 a 20.10.2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 57, inciso II, e 65, inciso II, alínea "d", ambos da Lei nº
8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 29.03.2019. ASSINAM: Silvio A. M. Starling, Diretor-
Geral, pelo Contratante, e Soneide Batista Lima, Sócia, pela Contratada.

3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2016
N° Processo: 00103/2016-03.03. Contratante: 3ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0014-71. Contratado: EMPRESA CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto:
Prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel para a 3ª Auditoria
da 3ª CJM. Fundamento Legal: Art. 57, inc II, da Lei 8.666/93. Vigência: 25/02/2019 a
24/02/2020. Valor Total Estimado: R$ 37.602,16. Fonte: 0100000000. Data da Assinatura:
19/02/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0020069-17.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de recarga em extintores de incêndio deste Tribunal Regional
Federal 1ª Região, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I
do Edital.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/04/2019 das 10h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 01/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIASGnet - 28/03/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000017, emitida em 07/03/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues. Objeto: Contratação de
instrutora para ministrar aula no curso "Panorama Atual do CPC/2015: Novas Perspectivas".
Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c art. 13, VI, ambos da Lei 8666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036.
Valor total do empenho: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Proc. nº TR F 2 - EO F -
2018/00044.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000058, emitida em 18/07/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira. Objeto: ministrar aula no curso
"Aposentadoria Especial: Metodologia de Análise de Agentes Nocivos". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$
5.487,50 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 8 / 0 0 2 4 2 .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000044, emitida em 22/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Patrícia Regina Pinheiro Sampaio: Realização de aula no curso: "A Atividade
Econômica e a Concorrência no Olhar Constitucional - Aspectos Civis e Penais". Modalidade
de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho:
R$ 1.097,50 (um mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2 - EO F -
2019/00075.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000442, emitida em 18/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA. Objeto: Pagamento de inscrição
de servidora no evento " 4º Congresso Brasileiro de Gestores e Membros de Comissão de
Concurso Público". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339039. Valor total do empenho: R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/0060.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 11/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
OBJETO: Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 28/05/2019, cujo objeto é a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de toner de
copiadoras. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; NDs 3390.39 e 3390.30 e 2019NE510248 e
2019NE500249. VALOR TOTAL: R$ 23.952,24 . PA: 0001485-15.2018. ASSINATURA: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 28/03/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0007945-07.2018. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de
solução viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 01/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00011-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIASGnet - 28/03/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0001640-70.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - copos
plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/04/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 01/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIASGnet - 29/03/2019) 70011-00001-2019NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.

À CPREG, 

Ao Pregoeiro João Hermínio, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/04/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522434 e o código CRC 0774FC78.
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
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M
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EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L
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L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L
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L

L
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L

L
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ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L
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L

L
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K

{|}|~�����������{��������������{�����{��������
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��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�
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�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U

Portaria PREGOEIROS (0528662)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 381



E-mail - 0528980

Data de Envio: 
  12/04/2019 11:39:32

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA PREGÃO 11/19

Mensagem: 
  Sr. Coordenador, 

Seguem em anexo propostas dos licitantes melhores classificados nos itens 1 e 2, Pregão 11/2019, razão
pela qual solicitamos a análise de conformidade técnica. 

Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro

Anexos:
    PROPOSTA ITEM 01.pdf
    PROPOSTA ITEM 02.pdf
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De: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/Pregoeiro" <pregoeiro@tre-al.jus.br>
CC: "coinf Mailing List" <coinf@tre-al.jus.br>
Data: 12/04/2019 11:52 AM
Assunto: [coinf] ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA PREGÃO 11/19
 
Sr. Pregoeiro,
 
Quanto à proposta da Empresa RL Consultoria e Representações:
 
Em diligência no site: https://www.logitech.com/pt-br/product/c922-pro-stream-webcam?crid=34
 
Não foi possível para este subscritor encontrar para o modelo ofertado, Logitech C922, a existência de auto-falante
integrado, na forma do exigido, embora descrito na proposta, sem prejuízo doutras conferências.
 
Neste sentido, sugere-se diligência e o alerta ao licitante que a característica é obrigatória, inclusive para aceitação da
entrega.
 
 
Quanto à proposta da Empresa Agrovet Sul, sem prejuízo doutras análises, não foi identificada compatibilidade com
os seguintes aspectos exigidos:

Capacidade de: Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels)
Auto-falante integrado;

 
Cordialmente
 
 

 

From: TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>
 To: danielsouto@tre-al.jus.br

 Date: Fri, 12 Apr 2019 11:39:32 -0300
 Subject: ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA PREGÃO 11/19

  
Sr. Coordenador,

  
Seguem em anexo propostas dos licitantes melhores classificados nos itens 1 e 2, Pregão
11/2019, razão pela qual solicitamos a análise de conformidade técnica.

  
Agradeço antecipadamente.

  
Pregoeiro

  

 
 
Anexados:

 
Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

2k
Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
7k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Daniel Macêdo
 Coordenador de Infraestrutura

 TRE/AL
 Fone: (82) 2122-7740

 e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido
por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de 19.12.2016).

 Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são proibidas.
 Favor apagar as informações e notificar o remetente.

 O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.

E-mail Análise Propostas (0529000)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 383

https://www.logitech.com/pt-br/product/c922-pro-stream-webcam?crid=34
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=B1K65QWU12T1E&View=Attachment&Number=19642&FolderID=0&Part=1&Filename=ATT00002.txt
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=B1K65QWU12T1E&View=Attachment&Number=19642&FolderID=0&Part=2&Filename=ATT00003.html


12/04/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=B1K65QWU12T1E&View=Message&Print=Yes&Number=19642&Folde…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=B1K65QWU12T1E&View=Message&Print=Yes&Number=19642&FolderID=0 2/2
E-mail Análise Propostas (0529000)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 384



E-mail - 0529622

Data de Envio: 
  15/04/2019 17:52:07

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Mensagem: 
   Sr. Coordenador, 

Segue em anexo proposta de licitante classificados nos itens 1 e 2, Pregão 11/2019, razão pela qual
solicitamos a análise de conformidade técnica.

Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro

Anexos:
    PROPOSTA SEGINFO.pdf
    SEGINFO FOLDER - LOGITECH C920.pdf
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E-mail - 0529716

Data de Envio: 
  15/04/2019 18:34:50

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    pregoeiro@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Análise de Propostas

Mensagem: 
  Sr. Pregoeiro,

Quanto à proposta da Empresa SEGINFO:

Em diligência no site: https://www.logitech.com/pt-br/product/hd-pro-webcam-c920?crid=34

Não foi possível para este subscritor encontrar para o modelo ofertado, Logitech C920, a existência de
auto-falante
integrado, na forma do exigido, embora descrito na proposta, sem prejuízo doutras conferências.
Neste sentido, sugere-se diligência e o alerta ao licitante que a característica é obrigatória, inclusive para
aceitação da entrega.

Atenciosamente.

Daniel Souto
Coordenador COINF

Anexos:
    E_mail_0529622.html
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E-mail - 0532514

Data de Envio: 
  24/04/2019 17:41:23

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA PREGÃO 11/2019

Mensagem: 
  
Sr.Coordenador.

Seguem em anexo propostas itens 1 e 2, para verificação de conformidade técnica.

Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro TRE/AL

Anexos:
    PROPOSTA ITEM I EMPRESA TELTEC.pdf
    PROPOSTA ITEM 2 EMPRESA ALL SOLUTIONS.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
As propostas anexas ao E-mail PREG 0532514 são

tecnicamente compatíveis com as exigências técnicas do
procedimento em tela.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532519 e o código CRC 3504A52F.

0007945-07.2018.6.02.8000 0532519v1
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CNPJ / IE: 24.465.418/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar 
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado 
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na 
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

19020054266-36

12/02/2019 11:31:02

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

 

 

Inscrição: 24465418/0001-32

Razão Social: ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME

Endereço: R CONSELHEIRO RIBAS 235 / VILA ANASTACIO / SAO PAULO / SP
/ 5093-060

 

 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

 

 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

 

 

Validade: 02/04/2019 a 01/05/2019

 

Certificação Número: 2019040205264155360380

 

 

Informação obtida em 17/04/2019, às 11:48:26.

 

 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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>
>

bcdefgehgdijkdlmnefneopgqmnerigcpstjune
evw><<<==x@<=A>yYKGze

ee

{a><A|<<>}\RWa>_\>_SW>=@>_[>WTRSX>_[>@<=A~>R[UVSRW��a[>\>GR[̂\[SR\>H�S�SWX>_[a][>�R̂�\>[>R[aZ[�]S�\a>�[�TR\a>_W>J�USZ[>_[
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_[>̀XŴ\Wa>[>\>ZR�ZRS\>QRSTUVWX>K[̂S\VWX>JX[S]\RWX>_[>̀XŴ\Wa~>�\V�\R�[>GR\�S�[V]\>Vw>;Dx@<=E>_W>O\RR[̂[_\RSW>vW�S\VWX>_[
LUa]S�W??>H>GR[̂\[SR\>WTRSU>W>Y[aa�\>G�TXS�W>[�>W][V_S�[V]\>�a>_SaZ\aS��[a>�\V]S_Wa>V\>[_S]WX~>_S�UX̂WV_\>Wa>ZR\Z\a]Wa
R[�[TS_Wa?>̀TRSU�a[>[�>a[̂US_W>W>�Wa[>_[>XWV�[a>ZWRW>�XWaaS�S�W��\>_\a>XS�S]WV][a>R[XW]S�W�[V][>W\a>XWV�[a>\�[R]W_\a?

>

>
�cg��e�
�g�upjlmn�eO��JK̀ >�NIJHOHv�JK�vOǸ
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[\]̂_m̂c/h̀
n̂cò/h]
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n̂cò/h]
p̀ eq̀gcrs̀/:
[e]t̀

6093;98361
6=<46<81
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-]gm�c/hc/n̂ ǹ̀�_c5/~̀ ê]g]h̀ <̂/kvywx[�/wy��[�v/p[-kv�v/36781=3>34>2/p{|}9p|~<
485301571>93336:3=2/n]�̀/b]�l̀ /̂�ceg]/h]/-./111233335/�̀ _dq̀</|̂ ǹ̀ �_c�/d_]b/6/̂]gm�chc2
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-./00121344 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<4=<4=9>>

-./0012>844 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<4=<>=04>

-./0012>144 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<4=76=74>

-./0012>>44 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<4=94=0<7

-./0012>644 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<4=9>=>64

-./0012>044 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<4=06=844

-./0012>944 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<3=44=094

-./0012>744 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<3=37=4>7

-./0012>744 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<3=30=>37

-./0012><44 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<3=3>=0<>

-./0012>344 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<3=<4=>44

-./0012>444 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<3=71=484

-./00126844 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<3=93=607

-./00126844 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<3=97=134

-./00126144 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<3=98=6>4

-./00126>44 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<3=01=>44

-./00126644 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<<=4<=31>

-./00126744 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<<=48=917

-./00126<44 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<<=31=444

-./00126<44 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<<=38=474

-./00126344 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<<=<<=917

-./00126444 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<<=70=30>

-./00120844 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<<=78=474

-./00120144 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<<=9<=60>

-./00120144 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<<=9>=>8>

-./00120>44 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<<=08=>47

-./00120644 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<7=4<=>47

-./00120444 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<7=33=187

-./00120044 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<7=3<=634

-./00129844 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<7=<4=79>

-./00129144 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<7=<7=08>

-./00129444 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<7=70=744

-./00127844 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<7=94=90>

-./00127144 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<7=97=104

-./00127>44 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<7=0<=>94

-./0012<444 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<7=01=>94

-./00123844 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<9=4<=44>

-./00123144 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<9=40=997

-./00123644 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<9=38=9>>

-./00123044 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<9=<<=897

-./00123944 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<9=<6=<94

-./00123744 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<9=9<=>97

-./00123744 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<9=97=<97

-./00123<44 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<9=96=987

-./00123344 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<0=47=74>

-./00123444 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<0=46=83>

-./00124844 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<0=<7=7<7

-./00124144 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<0=<>=4<>

-./00124>44 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<0=97=88>

-./00124644 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<0=9>=0>7

-./00124044 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<0=06=6>4

-./00124944 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<6=49=794

-./00124744 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<6=4>=8<4

-./00124<44 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<6=<9=797

-./00124344 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<6=<1=044

-./00124444 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<6=79=6>4

-./00124444 745368586<:4443;74 3<:49:<438/48=<6=94=3>4

-./00>28844 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<6=99=784

-./00>28144 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<6=98=334

-./00>28>44 7<54085681:4443;4> 3<:49:<438/48=<6=08=694

-./00>28644 40514>59>0:4443;41 3<:49:<438/48=<>=41=91>

-./00>28644 4150675869:4443;04 3<:49:<438/48=<>=34=3>7
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-./00123444 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=91=71=305

-./0012>344 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=91=93=455

-./0012>344 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=91=54=141

-./0012>044 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=91=51=404

-./0012>444 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=91=<>=9<4

-./0012><44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=91=<3=585

-./00121344 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=91=07=544

-./00121>44 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=91=03=784

-./00121144 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=9>=43=5>4

-./00121844 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=9>=79=835

-./00121044 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=9>=73=9<4

-./00121<44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=9>=93=014

-./00121544 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=9>=59=174

-./00120444 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=9>=50=>>4

-./0012<044 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=9>=<5=901

-./0012<<44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=9>=<3=8>4

-./0012<544 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=9>=0<=831

-./00127444 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=9>=0>=>04

-./0012<944 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=93=4<=>94

-./00124344 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=93=43=831

-./00124>44 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=93=7<=3<1

-./00124044 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=93=91=541

-./00124<44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=93=54=<71

-./00124<44 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=93=5<=>>1

-./00124544 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=93=50=034

-./00124944 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=93=04=<85

-./00124744 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=93=08=741

-./00124744 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=54=44=><4

-./00124444 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=54=77=714

-./00823344 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=54=78=574

-./00823>44 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=54=99=034

-./00823044 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=54=93=411

-./00823<44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=54=59=7>1

-./00823544 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=54=51=444

-./00823944 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=54=<1=444

-./00823744 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=54=09=044

-./00823444 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=54=01=904

-./00820844 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=57=79=>75

-./0082>344 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=57=75=715

-./00820044 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=57=71=>11

-./00820<44 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=57=9<=044

-./00820544 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=57=5<=431

-./00820944 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=57=5>=471

-./0082<344 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=57=<0=>44

-./00820744 596403683>:4447;41 79:4<:9473/43=57=04=585

-./0082<>44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=57=0<=<>1

-./0082<144 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=57=0>=<91

-./0082<044 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=59=77=>44

-./0082<<44 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=59=70=<01

-./0082<544 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=59=95=441

-./0082<944 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=59=50=>04

-./0082<744 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=59=<5=744

-./0082<444 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=59=05=8>4

-./00825344 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=59=01=594

-./00825>44 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=55=45=8>4

-./00825144 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=55=71=>81

-./00825044 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=55=97=<11

-./00825<44 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=55=9<=115

-./00825544 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=55=51=>>5

-./00825444 5467836389:4447;54 79:4<:9473/43=55=<<=804

-./00825944 4>6085638<:4447;04 79:4<:9473/43=55=<<=>41

-./00829344 406>416<10:4447;4> 79:4<:9473/43=55=01=3>4
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-./00123455 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=79=59=4;5

-./00123555 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=79=54=097

-./0012;855 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=79=;4=597

-./0012;455 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=79=39=495

-./0012;555 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=79=79=70>

-./00125855 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=79=78=795

-./00125455 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=79=90=785

-./00125055 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=79=0>=4;5

-./00125955 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=70=5;=907

-./00125755 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=70=51=587

-./00125355 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=70=33=59>

-./00125;55 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=70=31=85>

-./00125555 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=70=74=055

-./00028855 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=70=93=;3>

-./00028455 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=70=9>=837

-./00028>55 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=71=53=>07

-./00028155 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=71=54=35>

-./00028055 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=71=37=777

-./00028955 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=71=34=995

-./00028755 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=71=78=9>7

-./00028355 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=71=97=93>

-./00028;55 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=71=98=3>5

-./00028555 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=7>=57=05>

-./00024855 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=7>=58=095

-./00024455 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=7>=39=;55

-./00024>55 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=7>=75=;45

-./00024155 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=7>=99=3;7

-./00024055 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=7>=09=>15

-./00024955 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=74=59=495

-./00024755 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=74=;0=437

-./00024555 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=74=39=097

-./00024355 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=74=30=;1>

-./0002>855 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=74=71=;5>

-./0002>455 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=74=90=;>5

-./0002>>55 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=74=01=7>7

-./0002>155 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=78=50=;4>

-./0002>055 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=78=;>=3;>

-./0002>955 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=78=30=31>

-./0002>755 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=78=7>=947

-./0002>355 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=78=90=8>5

-./0002>;55 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=78=0>=13>

-./0002>555 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=95=51=49>

-./00021855 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=95=;0=307

-./00021455 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=95=;8=937

-./00021>55 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=95=3>=>47

-./00021055 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=95=70=>37

-./00021955 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=95=78=035

-./00021755 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=95=94=777

-./00021355 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=9;=55=187

-./00021;55 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=9;=54=897

-./00021555 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=9;=;9=457

-./00020855 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=9;=3;=;9>

-./00020455 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=9;=38=3>7

-./00020>55 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=9;=9;=;8>

-./00020055 756;186813:555;<75 ;3:59:35;8/58=9;=9>=037

-./00020955 50645>69>0:555;<54 ;3:59:35;8/58=9;=05=>3>

-./00020755 5460176819:555;<05 ;3:59:35;8/58=93=5;=99>

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂_̀
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58=5;=98

a_]b/c\]̂_̀6
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7026883.609:
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vZSwVvSf/<-XDbiND.iWV---Unb-;<@:38984:<:<27?8:<=:<>72t:<52A252742<>:<K42C<0D

S52T:285: U0V-WV0-U.
U-/-0/bU

S>5><Ekj]pYL<_l̀ <_Yjpcv]_<Y<v]xYjvc]<yY<YzlcSExYZL]_<YcjỲc<n<E72t:<9:7?:9>=:D
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2803 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0528662

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos  x  
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

 x  

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

PROPOSTAS ANEXADAS AO EVENTO SEI Nº 0532514

 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

 

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TI

0532519

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESAS DECLARADAS VENCEDORAS
EVENTOS: 0533002; 0533018

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- LICITANTE ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de proposta e demais
documentos.

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X   

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0533028

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  CONFORME EVENTOS (DECLARACÕES

COMPRASNET): 0532994; 0533007

18.2 – Declaração que a empresa não emprega X  CONFORME ITEM 18.1
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menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
CONSULTA CONSOLIDADA EVENTO SEI
NºS 0532995; 0533014 (TCU, CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA
E TRABALHISTA)

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.1

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

0533021

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO.
RATIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDORA ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0533031

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas anexadas conforme item 9

Resultado Fornecedor: 0533027

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/04/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533065 e o código CRC F11D7552.

0007945-07.2018.6.02.8000 0533065v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007945-07.2018.6.02.8000
INTERESSADO : CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO 11/2019. EQUIPAMENTOS. TRANSMISSÃO DE VOZ EM TEMPO REAL

 

Parecer nº 774 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 11/2019 (SRP)
 
 
Objeto: A aquisição de solução viabilizadora de vídeo

conferência entre a Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios
eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018, da Corregedoria Nacional
de Justiça, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
Pregão nº 11/2019 (0520915).

 
Licitantes vencedores:
1. TELTEC SOLUTIONS LTDA,  CNPJ Nº

04.892.991/0001-15, vencedora  do item 1, com valor unitário de R$
1.600,00 e valor total de R$ 84.800,00 (oitente e quatro mil e
oitocentos reais);

2. ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº
24.465.418/0001-32, vencedora do item 2, no valor unitário de R$
1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) e valor total de R$ 27.200,00
(Vinte e sete mil e duzentos reais).  

 
Verificamos que, quando da digitação do texto da letra a,

do item 11.1, do Edital (0520915), por equívoco, disse tratar-se de
prestação de serviços, mas, vale retificar que este Pregão trata-se de
Registro de Preços de material de informática. 

 
Quanto à regularidade do FGTS da Empresa ALL

SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA., a certidão (0533018) encontra-se
vencida, conforme observado no item 24, do Papel de Trabalho. 

 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,

concluímos pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 5.450/2005 e nº 7.982/2013, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, condicionado à
juntada da Certidão de Regularidade do FGTS, da Empresa ALL
SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA atualizada. 

 
Recomendamos o envio dos autos à Secretaria de

Administração para contrinuidade do feito, com a ressalva que, uma
vez juntada a certidão atualizada acima referida, não há necessidade
de retorno à esta Unidade. 

 
 

Maria José Costa da Silva 
Assistente II - ACAGE 

 

 

De acordo. À SAD.  

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE
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PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

Registro de preços: SIM ( X ) NÃO (   )
 

Objeto: aquisição de solução viabilizadora de vídeo
conferência entre a Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios
eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018, da Corregedoria Nacional
de Justiça, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
Pregão nº 11/2019 (0520915).

Datas
 Início do procedimento:  11/09/2018    Licitação:  12/04/2019.

 

 I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado?    X  

DOD (0434863)

Estudos Prelimiares  (0447033) 

Termo de Referência e Edital (0520914) -
Retificado 

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

   X  Prov. nº 75/2018 - 0433878

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço comum?    X   

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, observando a vedação de especificações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou
frustrem a competição ou sua realização?

   X  
 

(0520914) O TR versão final. 

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se noção
dos preços praticados, com a juntada da respectiva planilha e
informação do Setor de Compras, conforme o caso?

   X  

Relatório banco de preços (0496842)

Orçamentos: (0496853, 0496854, 0496857,
0496868)

Planilhas (0496889)

Informação (0100809)

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se aplica no
caso de registro de preços)?    X        

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente
(SAD)?    X  SAD (0520426) 

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente analisados
pela Assessoria jurídica?    X  

0515924 - Parecer 0515924

 

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços (IRP)? X    Comprasnet - 0520919

10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório pelo
Ordenador de Despesas?    X  Decisão PRE nº 872 (0517284)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da cópia da
Portaria de sua nomeação?

   
X       Portaria 120/2019 - 0528662

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.

12 - O aviso do edital foi publicado com a definição precisa, suficiente
e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que
poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço
onde ocorreria a sessão pública, a data e hora de sua realização?

    X  

D.O.U. (0522404)

Tribuna Independente (0521692)

Internet - Portal Transparência (0522431)
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13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da
publicação do aviso?

    X  Ata Pregão (0533021)

Lances Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no edital?    X  Ata - 0491407

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo sistema
eletrônico, a contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para obtenção de melhor proposta, observado
o critério de julgamento?

    X   

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas previstas no
edital?     X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?   ---     --  

Proposta    

18 - Foi conferida Exclusividade de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte na participação do certame, quando o valor estimado
for de até R$ 80.000,00? Em caso negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?

  X    Edital  (0520914)

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e serviços
de informática e automação, nos termos do art. 3º da Lei nº
8.248/91?

      X  Edital (0520914)

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão em
conformidade com os requisitos fixados no edital?    X  

Propostas (0532514 - anexo ao e-mail )

Despacho (0532519). 

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais, certificados, declarações etc.),
a referida documentação foi apresentada, inclusive via fax, no prazo
definido no edital?

   X     

22 - Após a verificação de conformidade acima, a classificação das
propostas apresentou-se adequada?     X    0533021 - Ata Pregão 

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, considerando, sobretudo, os subsídios
constantes do respectivo processo administrativo?

    X  
Proposta (0532514)

Edital (0520914)

Habilitação Sim Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos?  X   

FGTS X    

Empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA. 
- 0533002 - SICAF; 0533002
 
Empresa ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA
- 0533018- SICAF - certidão vencida em
01/05/2019

INSS    X  0533002; 0533018 - SICAF

Receita Federal X  0533002, 0533018  - SICAF 

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir) X       
Empresa TELTEC SOLUCITIONS LTDA - 0533002

Empresa ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA -
0533018 - SICAF  

25 - Estando algum documento relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada e regularizada? (Verificar se o Pregoeiro
trouxe aos autos documento hábil capaz de comprovar a
regularidade fiscal da empresa vencedora)

   N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?  X       
ALL SOLUTIONS - 0533014 e  - SICAF- 0533018

TELTEC - 0532995 e  SICAF - 0533002
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27 - Consta consulta ao CADIN?  X  
 

0533028

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando
for o caso:    

Declaração de inexistência de fatos supervenientes e impeditivo; X  

TELTEC - 0532994 - p. 4

 ALL SOLUTIONS - 0533007

 

Declaração que a empresa não emprega menor; X  
TELTEC - 0532994 - p. 3

 ALL SOLUTIONS - 0533007 - p. 5

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  
ALL SOLUTIONS - 0533007 - p. 3

TELTEC - 0534579

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte. X  

ALL SOLUTIONS - 0533007 - p. 2

Não se aplica a TELTEC 

Declaração que concorda com os termos do Edital X  
TELTEC - 0532994-  p. 5

ALL SOLUTIONS - 0533007 - p. 4

Existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

   X      
TELTEC - 0532995

ALL SOLUTIONS - 0533014

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à habilitação ou
condição de participação) não contemplada por este Papel de
Trabalho, pendente de cumprimento?

  X  

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos
estabelecidos no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.

A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e contém os
seguintes elementos: licitantes participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e recursos
interpostos?

   X  0533021 

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram imediata e
motivadamente intenção de recorrer, em campo próprio do sistema?        X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação, pelo
pregoeiro, do objeto licitado ao licitante vencedor?    X  0533031 - Termo de Adjudicação 

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e relatório
do pregoeiro?

 X  
0533027 - Resultado por fornecedor 

0533065 - Informação 2803 - Pregoeiro

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação 2803 (0533065). 

EXAMINADOR: Maria José Costa da Silva Data: 02/05/2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 02/05/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 02/05/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533147 e o código CRC 59C968F7.
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fad̂ _̂ad̂ab̂>_̂v[>UVMUVP>WQMOUTQsW>MUtN>̂ >[>Z[ab̂�d[>dc>_][_[̀bc>ay[>u[fY>a[>b[d[>[g>̂ \>_c]b̂Y>df]̂bc>[g
fadf]̂bc\ âb̂Y>fau[]\cd[Y>df̀Zgbfd[>[g>]̂Ẑ�fd[>d̂>�gcv�ĝ]>[gb][>_c]bfZf_cab̂>_[b̂aZfcv>[g>d̂>ucb[>d[>w]̂xy[>Vv̂b]zafZ[
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fau[]\cdcY>df̀Zgbfdc>[g>]̂Ẑ�fdc>d̂>�gcv�ĝ]>[gb][>_c]bfZf_cab̂>_[b̂aZfcv>[g>d̂>ucb[>d[>w]̂xy[>Vv̂b]zafZ[>{{|}~{�>ONWL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2913 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

Sr. Diretor Geral.
 
Por ordem do Sr. Secretário de Administração anexamos
a comprovação de regularidade FGTS da Empresa ALL SOLUTIONS,
evento SEI Nº 0535443, conforme recomendação evento SEI
Nº 0533147.
 
Respeitosamente.
 
Weber Bezerra Cavalcanti
Analista Judiciário - Área Fim
Assistente IV - GSAD
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista
Judiciário, em 02/05/2019, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535444 e o código CRC 274CC36D.

0007945-07.2018.6.02.8000 0535444v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 03 de maio de 2019.

Constatada a regularidade de todos os atos procedimentais realizados no presente
certame licitatório, em especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0533021), o
Resultado por Fornecedor (0533027), o Termo de Adjudicação ( 0533031), e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0533147), torno os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/05/2019, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535899 e o código CRC 3D81845F.

0007945-07.2018.6.02.8000 0535899v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007945-07.2018.6.02.8000

INTERESSADO : CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

ASSUNTO :
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2019.
EQUIPAMENTOS. TRANSMISSÃO DE VOZ EM
TEMPO REAL

 

Decisão nº 1369 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório e considerando o
pronunciamento da ACAGE, por meio do Parecer nº 774 (0533147),
atestando a legalidade de todo certame, HOMOLOGO, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
11/2019 (SRP), em conformidade com a Ata de Realização de Pregão
Eletrônico (0533021), cujo objeto é a aquisição de solução
viabilizadora de vídeo conferência entre a Corregedoria Nacional de
Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em observância ao determinado no Provimento
nº 75/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
11/2019 (0520915), que foi adjudicado às empresas TELTEC
SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/0001-15, vencedora  do
item 1, com valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$
84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais) e ALL SOLUTIONS
AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32, vencedora do
item 2, no valor unitário de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) e
valor total de R$ 27.200,00 (Vinte e sete mil e duzentos reais). 

Desse modo, com arrimo
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº10.520/2002 e
no Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação do Pregão na Forma
Eletrônica), AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À SAD para as providências que se fizerem necessárias à
consecução deste procedimento.

 

  

Decisão 1369 (0536178)         SEI 0007945-07.2018.6.02.8000 / pg. 457



DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do TRE/AL

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/05/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536178 e o código CRC 9FCDAC9B.

0007945-07.2018.6.02.8000 0536178v3
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07/05/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=781208&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2019 (SRP)

  
Às 19:36 horas do dia 07 de maio de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007945-07.2018,
Pregão nº 00011/2019. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: Solução de Vídeo Conferência; Compatibilidade mínima com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou
10; Capacidade de vídeo chamada; Foco automático; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garantia de 24
meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.852,4300 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TELTEC SOLUTIONS LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.603,0000 , com valor negociado a R$
1.600,0000 e a quantidade de 53 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/04/2019
15:03:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TELTEC SOLUTIONS LTDA,
CNPJ/CPF: 04.892.991/0001-15, Melhor lance: R$ 1.603,0000, Valor

Negociado: R$ 1.600,0000

Homologado 07/05/2019
19:36:52

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: Solução de Vídeo Conferência; Compatibilidade mínima com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou
10; Capacidade de vídeo chamada; Foco automático; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garantia de 24
meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.852,4300 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.899,9900 , com valor negociado
a R$ 1.600,0000 e a quantidade de 17 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/04/2019
15:03:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALL SOLUTIONS AUTOMACAO
LTDA, CNPJ/CPF: 24.465.418/0001-32, Melhor lance: R$ 1.899,9900, Valor

Negociado: R$ 1.600,0000

Homologado 07/05/2019
19:36:59

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais providências cabíveis.
Informo que há convocação de cadastro de reserva

em aberto até o próximo dia 9, às 8h30.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2019, às 19:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537777 e o código CRC 5D8A686C.

0007945-07.2018.6.02.8000 0537777v1
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
08/05/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de licenciamento Microsoft
na modalidade Enterprise Agreement (EA), contemplando o pacote Microsoft 365 E3
complementado pelos produtos Windows Defender ATP , Office 365 ATP e Azure ATP. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/05/2019 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às
17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar Asa Sul -
BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/05/2019, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIDEC - 08/05/2019) 050001-00001-2019NE000107

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 80001

Nº Processo: TST-503744/2018-3. Objeto: Registro de preços para aquisição de monitores
com garantia on-site.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Qd 8, Conj A, Bl A, Sala 332., Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80001-5-00021-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 08/05/2019) 80001-00001-2019NE000172

S EC R E T A R I A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 505.982/2018-8. Convênio celebrado entre a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho. 1º termo aditivo ao convênio - acesso
às informações constantes das bases de dados de CNPJ e CPF, localizadas no datacenter da
Justiça do Trabalho no TST. Alteração das cláusulas segunda e terceira e exclusão do §
único da cláusula segunda, visando incluir normas de rastreabilidade dos acessos aos
registros feitos por órgão mantenedor de sistema que faça intercâmbio de informações da
base de dados dos conveniados. Assinatura: 29/04/2018. Pelo TST: Ministro João Batista
Brito Pereira, Presidente. Pela RFB: Marcos Cintra, Secretário Especial da Receita.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo no 154/2018 - SEI nº 002907/18-00.07. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 71/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Adven Comércio,
Locação e Serviços Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta do Contrato. F U N DA M E N T O
LEGAL: Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 08.05.2019. ASSINAM: Silvio A.
M. Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Ivan da Silveira Lourenço Júnior, Sócio-
Diretor, pela Contratada.

3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO N° 2/2019

N° Processo: 001301/18-03.03. Contratante: 3ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0014-71. Contratado: SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. CNPJ:
02.220.169/0001-82. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização
de bens móveis e imóveis e de copeiragem para a 3ª Auditoria da 3ª CJM. Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n° 03/2018. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05 e Lei 8.666/93. Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2020. Valor Total Estimado:
R$132.979,92.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 13/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recarga em extintores
de incêndio deste Tribunal Regional Federal 1ª Região, foi NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO apresentados pela empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME,
Adjudicado e Homologado pela Senhora Diretora da Secretaria de Administração, Maria
Cristina Turnes. Empresa Vencedora: PEDRO EDENIR DA ROCHA, CNPJ: 18.450.238/0001-84,
que ofertou o valor total de R$ 10.710,40, para o grupo, conforme Decisão 8128908 e
Termo de Homologação 8134316 constante do PAe/SEI 0020069-17.2018.4.01.8000.
Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os interessados.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIDEC - 08/05/2019) 090027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000518, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.

Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos

farmacêuticos (Ata 006/2019 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c

Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:

02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$

6.154,49 (seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Proc.

nº TRF2-EOF-2019/00088.

PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000507, emitida em 25/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais
de consumo - expediente (Ata 020/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 583,50
(quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-
2017/00493.04.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000516, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TECNOMASTER SOLS VENDAS LOCS DE EQUIPS DE ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto:
Aquisição de fragmentadoras (Ata 112/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02
c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00289.02.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0019158-24.2013.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.012.18.2014 ao
Contrato nº 04.012.10.2014; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº
69.207.850/0001-61; Objeto: prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato
originário pelo período de 1 mês; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, §4º, da Lei nº
8.666/93 e da Cláusula Décima do Contrato originário; Data de assinatura: 07/05/2019;
Vigência: de 07/05/2019 até 07/06/2019; Valor total: R$ 82.836,77; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 094/2013; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto
Serraglio Júnior, Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Celcimar Barbosa Ferreira, Sócio.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018

PROCESSO SEI Nº 0033552-60.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 7.780 de 11/05/2012, e alterações,

torna público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 017/2018, Registro de Preços para o
fornecimento de material de expediente (colas, blocos de recados, clipes, etc.) que teve
como vencedoras as empresas Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda, com o valor unitário
total de R$ 170,61 (cento e setenta reais e sessenta e um centavos); Diego da Silva Santos-
34878390832, com o valor unitário total de R$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro
centavos) e Alianza Materiais de Informática e Escritório Ltda., com o valor unitário total
de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), tendo sido adjudicados os lotes/valores
unitários, conforme segue: Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda - 01/R$ 2,00; 02/R$ 1,00;
03/R$ 1,69; 05/R$ 0,75; 06/R$ 39,70; 07/R$ 23,71; 08/R$ 31,00; 09/R$ 2,72; 10/R$ 3,85;
12/R$ 3,70; 16/R$ 3,00; 17/R$ 40,24, e 19/R$ 17,25; Diego da Silva Santos-34878390832 -
04/R$ 1,40; 13/R$ 1,77; 14/R$ 1,42; 15/R$ 1,15 e 18/R$ 85,00; e Alianza Materiais de

Informática e Escritório Ltda - lote 11/ R$ 3,40.

São Paulo, 8 de maio de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 14/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. OBJETO:
Cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4, com
a funcionalidade SEI JULGAR! BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
09/05/2019 a 09/05/2024. P.A. 0000691-57.2019.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em 07/05/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 1615-34.2019.4.05. Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de
reposição, para Storage Hitachi de produção do TRF5.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n
- Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 13/2019; Processo SEI nº 0003017-47.2017.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/93 e 8.245/91. Partes: União, através do TRE/AL e o Sr. José Félix de Araújo,
CPF: 133.654.364-72; Objeto: locação de um imóvel em São Luís do Quitunde/AL, para
instalação e funcionamento do Cartório da 17ª Zona Eleitoral. Vigência: 48 meses, a
partir da data da assinatura (03/05/19). Valor mensal: R$ 1.927,00. Valor total: R$
92.496,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Processo SEI nº 0001990-
58.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, II e III, da Lei nº 8.666/1993 e alterações;
Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ABTEC ENGENHARIA LTDA. EPP; CNPJ nº
12.754.237/0001-47; Objeto: prorrogação dos prazos de vigência por 120 dias e de
execução por 90 dias do Contrato nº 21/2017; Assinatura: 30/04/2019.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018; Proc. SEI nº 0006130-09.2017.6.02.8000;
Fund. Legal: 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro,
da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a Sra. Eliane Maria da
Silva, CPF 815.502.194-72, Objeto: a prorrogação da vigência do Contrato, que trata da
locação do imóvel localizado em Joaquim Gomes/AL, pelo período de 24 meses. Valor
mensal: R$ 1.150,00. Valor total: R$ 27.600,00. Assinatura: 12/04/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

Processo Administrativo SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 05/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços para aquisição de solução viabilizadora de vídeo conferência
entre a Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o TRE-AL,
adjudicando o seu objeto às empresas: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/0001-
15, vencedora do item 1, com valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 84.800,00
e ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32, vencedora do item 2,
no valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 27.200,00, autorizando as contratações
das referidas empresas, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió-AL, 8 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70011

Processo: 0001938-62.2019. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e
quatro) horas e vigência de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/05/2019) 70011-07001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 055/2015, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. OBJETO:
Alteração Qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, "b", da Lei n.º 8.666/93. PAD:
15.812/2018. ASSINATURA: 02/5/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TRE/BA e os Srs. Carlos Alberto da Costa Barbosa e Davi de Oliveira Bertucci, pela
Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000813, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: LUIS
CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS. OBJETO: Aquisição de Mobiliário
Certificado. VALOR: R$ 112.500,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 77/2018 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 1303/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000816, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OBJETO: Aquisição de
Mobiliário Certificado. VALOR: R$ 76.470,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
77/2018 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42;
Ação 02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 896/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000814, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: MED LIFE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI OBJETO: Aquisição de Mobiliário Geral. VALOR:
R$ 23.475,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 07/2019, ARP nº 30/2019 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 6.245/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70013

Processo: 5539/2019. Objeto: Contratação de serviço de envio de mensagens curtas de
texto - SMS ("Short Message Service") para usuários de telefonia móvel (serviço móvel
pessoal e serviço móvel especializado), compreendendo gerenciamento, transmissão de
mensagens de texto para celulares e suporte técnico, com fornecimento de plataforma de
gestão de mensagens, a fim de atender às demandas associadas ao cadastramento
biométrico de eleitores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150
- Salvador/ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7081..

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19.901/2018. Espécie: Contrato n.º 18/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: Fornecimento
de links de comunicação de dados para interligar o TRE-CE aos Postos de Atendimento ao
Eleitor, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de
suporte. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2019, conforme a Lei n.° 10.520/2002 e
Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e suas alterações. Assina pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Ana Stella de Oliveira
Costa. Data: 07/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19.901/2018. Espécie: Contrato n.º 19/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto:
Fornecimento de links de comunicação de dados para interligar o TRE-CE aos Postos de
Atendimento ao Eleitor, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e
serviços técnicos de suporte. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2019, conforme
a Lei n.° 10.520/2002 e Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e
suas alterações. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Emerson Santos Cordeiro. Data: 07/05/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato N.º 314/2018 celebrado com ACESSO SERVICE LTDA.
Objeto: visa prorrogar o Contrato n.º 314/2018 por mais 90 (noventa) dias. Fundamento:
art. 57, §1º, da Lei 8.666/93 c/c Cláusula Décima do Contrato n.º 314/2018 e no PAD n.º
6.291/2019. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
empresa, Fernando André Souza Girão. DATA: 07/05/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com REALIZA SER V I ÇO S
ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Acrescer um posto de auxiliar técnico no período de
13/05/2019 a 06/10/2019. Fundamento: art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e no PAD n.º
6.894/2019. DATA: 08/05/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

Processo n.º 7.622/2018. Objeto: Procedimento destinado à contratação de licenças ADOBE
CREATIVE COLUD. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:
06/05/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70015

Processo: 27997/2018. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (informática).. Total de
Itens Licitados: 23. Edital: 09/05/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista
Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores
licitantes,ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim
de tornar mais ágil a fase de habilitação, favor observar o disposto no item 9.9 do
edital..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 08/05/2019) 70015-00001-2019NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 3115/2019. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019. Objeto: modificação do
requisito para pagamento da 1ª etapa dos serviços. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás. Contratada: AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI. Fundamento Legal: art.
65, II, "c", da Lei 8.666/93. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO,
pelo Contratante, Paulo Cesar Ernesto, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 70005

Processo: 4522/2019. Objeto: Registro de preços para Fornecimento e instalação de
materiais de comunicação visual (placas, letreiros, faixas, etc.). Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, Areinha
- São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00011-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 21/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O Edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 70005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 1507219/2015; 4º TA ao Contrato 68/15; Contratada: Hugo Cardoso Cordeiro
Imagem; Vigência: 21/6/19 a 21/6/20; Objeto: Alteração, prorrogação e reajuste; Valor:
R$21.505,12; Classificação: 3390.39.59; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2019NE001228;
Fundamento Legal: Art.57, II, da Lei 8.666/93;cláusula 6ª do contrato; art.55,III Lei 8666/93
c/c art.s 2º e 3º da Lei 10.192/01 e cláusula 4ª; art.61, caput, Lei 8666/93 c/c cláusula 12,
IX do contrato; Signatários: Rodolfo Francisco Castro Pacheco - Diretor-Geral Substituto
pelo TRE-MG e Hugo Cardoso Cordeiro - Empresário Individual, pela Contratada;
Assinatura: 24/4/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70014

Processo: 1.905.160/2019. Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de luvas para
procedimentos não cirúrgicos para uso no recadastramento biométrico 2019/2020.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente de Moraes,
Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70014-5-00026-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLA CRISTINA BAETA SCARPELLI
Pela Equipe de Apoio

(SIASGnet - 08/05/2019) 70014-00001-2019NE000074
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PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  12/04/2019 09:00
 Número da portaria:  120/2019
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0007945-07.2018
 Número do pregão:  00011/2019 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de solução viabilizadora de vídeo
conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, conforme Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

 
 
    Item 1

Descrição: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: Solução de Vídeo Conferência; Compatibilidade mínima com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou
10; Capacidade de vídeo chamada; Foco automático; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garantia de 24
meses.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.852,4300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
04.892.991/0001-15 TELTEC SOLUTIONS LTDA 53 R$ 1.600,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 07/05/2019 19:36 Data/Hora Final: 09/05/2019 08:35
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/05/2019 18:43
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.600,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

07/05/2019
19:36:53

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/05/2019
19:36 com data fim prevista para 09/05/2019 08:35 pelo valor de R$

1.600,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

10/05/2019
18:43:30

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
Descrição Complementar: Solução de Vídeo Conferência; Compatibilidade mínima com os Sistemas: Windows 7, 8.1 ou
10; Capacidade de vídeo chamada; Foco automático; Caixa de som integrada; Microfone integrado; Garantia de 24
meses.
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.852,4300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
24.465.418/0001-32 ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA 17 R$ 1.600,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 07/05/2019 19:36 Data/Hora Final: 09/05/2019 08:35
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/05/2019 18:43
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.600,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

07/05/2019
19:36:59

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/05/2019
19:36 com data fim prevista para 09/05/2019 08:35 pelo valor de R$

1.600,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

10/05/2019
18:43:30

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.
Com a juntada da ata de evento 0539838, devolvo

os autos à SLC, para continuidade da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539839 e o código CRC 53391EA0.

0007945-07.2018.6.02.8000 0539839v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050900113
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 60/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
08/05/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de licenciamento Microsoft
na modalidade Enterprise Agreement (EA), contemplando o pacote Microsoft 365 E3
complementado pelos produtos Windows Defender ATP , Office 365 ATP e Azure ATP. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/05/2019 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às
17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar Asa Sul -
BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/05/2019, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIDEC - 08/05/2019) 050001-00001-2019NE000107

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 80001

Nº Processo: TST-503744/2018-3. Objeto: Registro de preços para aquisição de monitores
com garantia on-site.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Qd 8, Conj A, Bl A, Sala 332., Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80001-5-00021-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 08/05/2019) 80001-00001-2019NE000172

S EC R E T A R I A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 505.982/2018-8. Convênio celebrado entre a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho. 1º termo aditivo ao convênio - acesso
às informações constantes das bases de dados de CNPJ e CPF, localizadas no datacenter da
Justiça do Trabalho no TST. Alteração das cláusulas segunda e terceira e exclusão do §
único da cláusula segunda, visando incluir normas de rastreabilidade dos acessos aos
registros feitos por órgão mantenedor de sistema que faça intercâmbio de informações da
base de dados dos conveniados. Assinatura: 29/04/2018. Pelo TST: Ministro João Batista
Brito Pereira, Presidente. Pela RFB: Marcos Cintra, Secretário Especial da Receita.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo no 154/2018 - SEI nº 002907/18-00.07. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 71/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Adven Comércio,
Locação e Serviços Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula Quarta do Contrato. F U N DA M E N T O
LEGAL: Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 08.05.2019. ASSINAM: Silvio A.
M. Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Ivan da Silveira Lourenço Júnior, Sócio-
Diretor, pela Contratada.

3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO N° 2/2019

N° Processo: 001301/18-03.03. Contratante: 3ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0014-71. Contratado: SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. CNPJ:
02.220.169/0001-82. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização
de bens móveis e imóveis e de copeiragem para a 3ª Auditoria da 3ª CJM. Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n° 03/2018. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05 e Lei 8.666/93. Vigência: 06/05/2019 a 05/05/2020. Valor Total Estimado:
R$132.979,92.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 13/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recarga em extintores
de incêndio deste Tribunal Regional Federal 1ª Região, foi NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO apresentados pela empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME,
Adjudicado e Homologado pela Senhora Diretora da Secretaria de Administração, Maria
Cristina Turnes. Empresa Vencedora: PEDRO EDENIR DA ROCHA, CNPJ: 18.450.238/0001-84,
que ofertou o valor total de R$ 10.710,40, para o grupo, conforme Decisão 8128908 e
Termo de Homologação 8134316 constante do PAe/SEI 0020069-17.2018.4.01.8000.
Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os interessados.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIDEC - 08/05/2019) 090027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000518, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.

Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos

farmacêuticos (Ata 006/2019 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c

Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:

02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$

6.154,49 (seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Proc.

nº TRF2-EOF-2019/00088.

PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000507, emitida em 25/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais
de consumo - expediente (Ata 020/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 583,50
(quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-
2017/00493.04.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000516, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TECNOMASTER SOLS VENDAS LOCS DE EQUIPS DE ESCRITÓRIO EIRELI. Objeto:
Aquisição de fragmentadoras (Ata 112/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02
c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00289.02.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0019158-24.2013.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.012.18.2014 ao
Contrato nº 04.012.10.2014; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº
69.207.850/0001-61; Objeto: prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contrato
originário pelo período de 1 mês; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, §4º, da Lei nº
8.666/93 e da Cláusula Décima do Contrato originário; Data de assinatura: 07/05/2019;
Vigência: de 07/05/2019 até 07/06/2019; Valor total: R$ 82.836,77; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 094/2013; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto
Serraglio Júnior, Diretor-Geral; pela Contratada, Sr. Celcimar Barbosa Ferreira, Sócio.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018

PROCESSO SEI Nº 0033552-60.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 7.780 de 11/05/2012, e alterações,

torna público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 017/2018, Registro de Preços para o
fornecimento de material de expediente (colas, blocos de recados, clipes, etc.) que teve
como vencedoras as empresas Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda, com o valor unitário
total de R$ 170,61 (cento e setenta reais e sessenta e um centavos); Diego da Silva Santos-
34878390832, com o valor unitário total de R$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro
centavos) e Alianza Materiais de Informática e Escritório Ltda., com o valor unitário total
de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), tendo sido adjudicados os lotes/valores
unitários, conforme segue: Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda - 01/R$ 2,00; 02/R$ 1,00;
03/R$ 1,69; 05/R$ 0,75; 06/R$ 39,70; 07/R$ 23,71; 08/R$ 31,00; 09/R$ 2,72; 10/R$ 3,85;
12/R$ 3,70; 16/R$ 3,00; 17/R$ 40,24, e 19/R$ 17,25; Diego da Silva Santos-34878390832 -
04/R$ 1,40; 13/R$ 1,77; 14/R$ 1,42; 15/R$ 1,15 e 18/R$ 85,00; e Alianza Materiais de

Informática e Escritório Ltda - lote 11/ R$ 3,40.

São Paulo, 8 de maio de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 14/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. OBJETO:
Cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4, com
a funcionalidade SEI JULGAR! BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
09/05/2019 a 09/05/2024. P.A. 0000691-57.2019.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em 07/05/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 1615-34.2019.4.05. Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de
reposição, para Storage Hitachi de produção do TRF5.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n
- Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 13/2019; Processo SEI nº 0003017-47.2017.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/93 e 8.245/91. Partes: União, através do TRE/AL e o Sr. José Félix de Araújo,
CPF: 133.654.364-72; Objeto: locação de um imóvel em São Luís do Quitunde/AL, para
instalação e funcionamento do Cartório da 17ª Zona Eleitoral. Vigência: 48 meses, a
partir da data da assinatura (03/05/19). Valor mensal: R$ 1.927,00. Valor total: R$
92.496,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Processo SEI nº 0001990-
58.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, II e III, da Lei nº 8.666/1993 e alterações;
Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ABTEC ENGENHARIA LTDA. EPP; CNPJ nº
12.754.237/0001-47; Objeto: prorrogação dos prazos de vigência por 120 dias e de
execução por 90 dias do Contrato nº 21/2017; Assinatura: 30/04/2019.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018; Proc. SEI nº 0006130-09.2017.6.02.8000;
Fund. Legal: 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro,
da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a Sra. Eliane Maria da
Silva, CPF 815.502.194-72, Objeto: a prorrogação da vigência do Contrato, que trata da
locação do imóvel localizado em Joaquim Gomes/AL, pelo período de 24 meses. Valor
mensal: R$ 1.150,00. Valor total: R$ 27.600,00. Assinatura: 12/04/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

Processo Administrativo SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 05/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 11/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços para aquisição de solução viabilizadora de vídeo conferência
entre a Corregedoria Nacional de Justiça, cartórios eleitorais de Alagoas e o TRE-AL,
adjudicando o seu objeto às empresas: TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/0001-
15, vencedora do item 1, com valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 84.800,00
e ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32, vencedora do item 2,
no valor unitário de R$ 1.600,00 e valor total de R$ 27.200,00, autorizando as contratações
das referidas empresas, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió-AL, 8 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70011

Processo: 0001938-62.2019. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota do TRE/AL, com assistência 24 (vinte e
quatro) horas e vigência de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/05/2019) 70011-07001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 055/2015, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. OBJETO:
Alteração Qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, "b", da Lei n.º 8.666/93. PAD:
15.812/2018. ASSINATURA: 02/5/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TRE/BA e os Srs. Carlos Alberto da Costa Barbosa e Davi de Oliveira Bertucci, pela
Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000813, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: LUIS
CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS. OBJETO: Aquisição de Mobiliário
Certificado. VALOR: R$ 112.500,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 77/2018 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 1303/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000816, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OBJETO: Aquisição de
Mobiliário Certificado. VALOR: R$ 76.470,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
77/2018 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42;
Ação 02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 896/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE000814, emitida em 07/05/2019. FAVORECIDO: MED LIFE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI OBJETO: Aquisição de Mobiliário Geral. VALOR:
R$ 23.475,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 07/2019, ARP nº 30/2019 e Leis
10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.42; Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 6.245/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70013

Processo: 5539/2019. Objeto: Contratação de serviço de envio de mensagens curtas de
texto - SMS ("Short Message Service") para usuários de telefonia móvel (serviço móvel
pessoal e serviço móvel especializado), compreendendo gerenciamento, transmissão de
mensagens de texto para celulares e suporte técnico, com fornecimento de plataforma de
gestão de mensagens, a fim de atender às demandas associadas ao cadastramento
biométrico de eleitores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150
- Salvador/ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7081..

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19.901/2018. Espécie: Contrato n.º 18/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: Fornecimento
de links de comunicação de dados para interligar o TRE-CE aos Postos de Atendimento ao
Eleitor, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de
suporte. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2019, conforme a Lei n.° 10.520/2002 e
Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e suas alterações. Assina pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Ana Stella de Oliveira
Costa. Data: 07/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19.901/2018. Espécie: Contrato n.º 19/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto:
Fornecimento de links de comunicação de dados para interligar o TRE-CE aos Postos de
Atendimento ao Eleitor, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e
serviços técnicos de suporte. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 14/2019, conforme
a Lei n.° 10.520/2002 e Decreto n.° 5.450/2005, e nas determinações da Lei 8.666/1993 e
suas alterações. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Emerson Santos Cordeiro. Data: 07/05/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato N.º 314/2018 celebrado com ACESSO SERVICE LTDA.
Objeto: visa prorrogar o Contrato n.º 314/2018 por mais 90 (noventa) dias. Fundamento:
art. 57, §1º, da Lei 8.666/93 c/c Cláusula Décima do Contrato n.º 314/2018 e no PAD n.º
6.291/2019. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
empresa, Fernando André Souza Girão. DATA: 07/05/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com REALIZA SER V I ÇO S
ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Acrescer um posto de auxiliar técnico no período de
13/05/2019 a 06/10/2019. Fundamento: art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e no PAD n.º
6.894/2019. DATA: 08/05/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

Processo n.º 7.622/2018. Objeto: Procedimento destinado à contratação de licenças ADOBE
CREATIVE COLUD. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:
06/05/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70015

Processo: 27997/2018. Objeto: Aquisição de materiais de consumo (informática).. Total de
Itens Licitados: 23. Edital: 09/05/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista
Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores
licitantes,ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim
de tornar mais ágil a fase de habilitação, favor observar o disposto no item 9.9 do
edital..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 08/05/2019) 70015-00001-2019NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 3115/2019. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019. Objeto: modificação do
requisito para pagamento da 1ª etapa dos serviços. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás. Contratada: AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI. Fundamento Legal: art.
65, II, "c", da Lei 8.666/93. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO,
pelo Contratante, Paulo Cesar Ernesto, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 70005

Processo: 4522/2019. Objeto: Registro de preços para Fornecimento e instalação de
materiais de comunicação visual (placas, letreiros, faixas, etc.). Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, Areinha
- São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00011-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 21/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O Edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 70005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 1507219/2015; 4º TA ao Contrato 68/15; Contratada: Hugo Cardoso Cordeiro
Imagem; Vigência: 21/6/19 a 21/6/20; Objeto: Alteração, prorrogação e reajuste; Valor:
R$21.505,12; Classificação: 3390.39.59; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2019NE001228;
Fundamento Legal: Art.57, II, da Lei 8.666/93;cláusula 6ª do contrato; art.55,III Lei 8666/93
c/c art.s 2º e 3º da Lei 10.192/01 e cláusula 4ª; art.61, caput, Lei 8666/93 c/c cláusula 12,
IX do contrato; Signatários: Rodolfo Francisco Castro Pacheco - Diretor-Geral Substituto
pelo TRE-MG e Hugo Cardoso Cordeiro - Empresário Individual, pela Contratada;
Assinatura: 24/4/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70014

Processo: 1.905.160/2019. Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de luvas para
procedimentos não cirúrgicos para uso no recadastramento biométrico 2019/2020.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 09/05/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente de Moraes,
Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70014-5-00026-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLA CRISTINA BAETA SCARPELLI
Pela Equipe de Apoio

(SIASGnet - 08/05/2019) 70014-00001-2019NE000074
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