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E-mail - 0429932

Data de Envio: 
  04/09/2018 13:34:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br>

Para:
    coinf@tre-al.jus.br <coinf@tre-al.jus.br>
    contato@setixbrasil.com.br <contato@setixbrasil.com.br>
    jeferson@setixbrasil.com.br <jeferson@setixbrasil.com.br>
    segi@tre-al.jus.br <segi@tre-al.jus.br>
    suporte1@setixbrasil.com.br <suporte1@setixbrasil.com.br>

Assunto: 
  Contrato TRE-AL nº 01/2018 - Questionamento renovação

Mensagem: 
  Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE-AL nº 01/2018, no trato
da manutenção preventiva e corretiva "on site" em nobreak/ups sem fornecimento de peças, cujo
vencimento está estimado para 09 de janeiro de 2019.

Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresa manter ou não o atual valor
pactuado.

Outrossim, considerando:

01. A notória restrição orçamentária por que passa o Governo Federal, em particular, este TRE-AL;
02. O histórico de bom pagamento por parte do TRE-AL;
03. Que os custos de implantação dos serviços, por certo, já foram superados; e
04. Que a renovação da contratação, em cenário, econômico nacional, ainda adverso, é a garantia de
manutenção de receita por parte dessa Empresa.

Indago quanto à possibilidade de aplicar fator percentual de redução ao valor do Contrato em sua
renovação.

Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação ou nova
licitação para suprir o serviço de conexão em tela, Proc SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000.

Cordialmente.

Moacir de Barros Pedrosa Júnior
Gestor do Contrato TRE-AL nº 01/2018
Proc SEI nº 0008359-73.2016.6.02.8000
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Assunto: [segi] Contrato TRE-AL nº 01/2018 - Ques onamento renovação
De: "jeferson@se xbrasil.com.br" <jeferson@se xbrasil.com.br>
Data: 05/09/2018 11:51
Para: "coinf@tre-al.jus.br" <coinf@tre-al.jus.br>, "segi@tre-al.jus.br" <segi@tre-al.jus.br>
CC: "Moacir de Barros Pedrosa Júnior" <moacirpedrosa@tre-al.jus.br>

Boa tarde a todos,

Segue em anexo proposta atualizada, para a renovação do Contrato TRE-AL nº 01/2018.

Atenciosamente,

Jeferson Robson de C. Ribeiro
Sócio Administrador

SETIX BRASIL - Segurança eletrônica e soluções em TI.
E-mail: jeferson@se xbrasil.com.br / contato@se xbrasil.com.br
Fone: +55 77 3611-0027
Whatsapp: +55 77 9 9972-9280
Site: www.se xbrasil.com.br

Alcance de data: "TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA" <segi@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 4 de setembro de 2018 13:35
Para: "coinf@tre-al.jus.br" <coinf@tre-al.jus.br>, "contato@setixbrasil.com.br" <contato@setixbrasil.com.br>,
"jeferson@setixbrasil.com.br" <jeferson@setixbrasil.com.br>, "segi@tre-al.jus.br" <segi@tre-al.jus.br>,
"suporte1@setixbrasil.com.br" <suporte1@setixbrasil.com.br>
Assunto: Contrato TRE-AL nº 01/2018 - Questionamento renovação

Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE-AL nº 01/2018, no trato da manutenção
preventiva e corretiva "on site" em nobreak/ups sem fornecimento de peças, cujo vencimento está estimado para 09 de janeiro
de 2019.

Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresa manter ou não o atual valor pactuado.

Outrossim, considerando:

01. A notória restrição orçamentária por que passa o Governo Federal, em particular, este TRE-AL;
02. O histórico de bom pagamento por parte do TRE-AL;
03. Que os custos de implantação dos serviços, por certo, já foram superados; e
04. Que a renovação da contratação, em cenário, econômico nacional, ainda adverso, é a garantia de manutenção de receita
por parte dessa Empresa.

Indago quanto à possibilidade de aplicar fator percentual de redução ao valor do Contrato em sua renovação.

Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação ou nova licitação para suprir o
serviço de conexão em tela, Proc SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000.

Cordialmente.

Moacir de Barros Pedrosa Júnior
Gestor do Contrato TRE-AL nº 01/2018
Proc SEI nº 0008359-73.2016.6.02.8000
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Anexos:

PROPOSTA ECONOMICA NOBREAK - Atual.pdf 205KB
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À 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Renovação de Contrato TRE-AL nº 01/2018 

Proc. SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000. 

 
 

PROPOSTA ECONÔMICA - ATUALIZADA  

RENOVAÇÃO DE CONTRATO 
 

 
1. Razão Social da Empresa: J R DE CARVALHO RIBEIRO - ME 
2. CNPJ Nº: 10.750.245/0001-90 
3. Validade da Proposta: 120 (Cento e Vinte) dias 
4. Prazo de Pagamento: Conforme Edital 
5. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é: Secretaria Da Fazenda - SEFAZ Bahia. 
6. Apresentamos nossa proposta para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na forma de Pregão Eletrônico, referente ao 

objeto do Contrato TRE-AL nº 01/2018, catando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

 
1. Do Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem fornecimento de peças, conforme especifica-
ções descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
1.1 A CONTRATADA deverá prover os seguintes serviços para execução do Contrato: 

 
LOTE 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

 
PREÇO 

UNITÁRIO 
MENSAL R$ 

 
PREÇO 

UNITÁRIO 
ANUAL R$ 

 
PREÇO 
ANUAL 

TOTAL R$ 

 

 

1 

01 Nobreak/UPS Logmaster/VIP master M  03 175,00 525,00 6.300,00  

02 Nobreak/IUPS SMS Tecnologia /SINUS 
Double II Black  

02 325,00 650,00 7.800,00 

03 Nobreak/UPS CP Eletrônica/Breakles s 
Ainew  

02 325,00 650,00 7.800,00 

04 Nobreak/UPS CP Eletrônica/TOP DPS 
PA  

02 665,00 1.330,00 15.960,00 

 3.155,00 37.860,00 

Valor Total Global R$ 37.860,00 (Trinta e sete mil oitocentos e sessenta reais) 
 
7. Nos preços cotados estão incluídos todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste pregão, 
inclusive todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, comerciais, fiscais e quaisquer outras des-
pesas que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem prestados, nada mais sendo lícito pleitear a esse 
título. 
 
8. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. 
 
 
 
BA, 05 de Setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Jeferson Robson de C. Ribeiro 

CPF: 018.403.015-38 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2018.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se de, em observância à Resolução TRE/AL nº

15.787/2017, art. 20º, XXVII, informar a esta Secretaria, o início das
tratativas de renovação do Contrato TRE/AL nº 01/2018, cuja
vigência encerra-se em 09/01/2018 e é prorrogável.

Cumpre-me observar que o serviço objeto do Contrato é a
"prestação de manutenção preventiva e corretiva "on site" em
nobreaks/ups de grande porte, sem fornecimento de peças",
indispensável ao funcionamento dos equipamentos e servidores de
rede atualmente instalados nos datacenters do prédio sede deste
Tribunal, do Fórum Eleitoral de Maceió, do Fórum Eleitoral de
Arapiraca e no Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios.

Houve negociação com a Empresa, via e-mail, conforme
registro nestes autos, culminando com o interesse em renovar e em
praticar os preços da Proposta 0433684.

Sendo assim, em relação ao Contrato 01/2018, referência
constante da Informação 5375 - 0429721, há diminuição do valor
total de R$ 38.592,00 para R$ 37.860,00, uma redução de
aproximadamente 1,89%.

Outrossim, esclareço que na mesma informação
supracitada há a referência ao Termo de Referência que originou a
contratação.

 
 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,

Despacho SEGI 0433806         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 6



Gestor Contratual, em 11/09/2018, às 19:33, 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
0433806 e o código CRC 449D3482.

0007708-70.2018.6.02.8000 0433806v1
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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
COMAP
 
 
Senhor Coordenador,
 
Seguem os presentes autos para se aferir, como condição

para a renovação do contrato, a vantajosidade da manutenção da
avença, mediante comparação do valor pago com outras contratações
do gênero, sem prejuízo de eventuais consultas e demais medidas de
estilo. Em caso postivo, evoluir o feito à SLC, para elaboração da
minuta de prorrogação do Contrato nº 01/2018,  por mais 12 (doze)
meses, mantidas as originárias cláusulas contratuais.

 
Após, peço que direcionem os presentes à AJ-DG para

análise.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2018, às 11:28, 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
0434750 e o código CRC 4FB497AC.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “

ON  SITE  “  EM  NOBREAK/UPS,  SEM  FORNECIMENTO  DE

PEÇAS 

2. Quantidades

Item Descrição Qtd

01

Nobreak/UPS  –  LOGMASTER

VIPMASTER M 03

02

Nobreak/UPS  - SMS

TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II BLACK
02

03

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA

BREAKLESS AINEW 02

04

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA 02

3. Especificação 

do Objeto

As especificações detalhadas estão presentes no Projeto

Básico de Aquisição

4. Valor Estimado

da Aquisição

Item Valor Unitário Subtotal

01

02

03

04

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total do Lote:

5. Justificativa

Dotar  o  Regional  de  contrato  capaz  de  promover

avaliação  e  fornecer  descritivo  de  peças  e  realizar

serviços necessários à manutenção preventiva e corretiva

de  equipamento  do  tipo  no-break  de  médio  e  grande

porte  pertencente  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de

Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, com

realização  de  serviços  de  reparo  com fornecimento  de

peças, caso autorizado. 

6. Prazo de 

Entrega 

O início da prestação dos serviços deve ocorrer em, no

máximo, 05 (cinco) dias corridos após a confirmação de

recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de

empenho ou documento equivalente.

7. Adjudicação Por Lote

8. Classificação 

Orçamentária 

(A cargo da COFIN)

9. Local de 

Instalação 

Vide Projeto Básico de Aquisição

10. Unidade 

Fiscalizadora Secretaria de Tecnologia da Informação

11. Gestão 

Contratual

Secretaria de Administração

Adequação à Resolução CNJ nº 182/2013, Capítulo V, art. 18

§3º ...
I – a definição do objeto com a descrição sucinta, precisa, clara e suficiente
do que se pretende contratar;

Suprido no Item 1 – Objeto, do presente Termo de Referência.

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

§3º ...
II  –  a  fundamentação  da contratação  dispondo,  entre  outros  elementos
pertinentes, sobre:

a) a motivação da contratação;

Suprido no Item 5 – Justificativa, do presente Termo de Referência.

b) os objetivos a serem alcançados por meio da contratação;

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela alimentação
elétrica  de  ativos  indispensáveis  à  infraestrutura  de  TI,  em  casos  de
interrupção do fornecimento usual de energia elétrica, de forma a garantir
e salvaguardar investimentos já realizados em equipamentos, bem assim
mitigar situações que possam interromper os serviços de TI.

c) os benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 15 – Benefícios Esperados (art.
14, IV, c):

 Aumento da confiabilidade e disponibilidade deste Tribunal;

 Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
 Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de 

equipamentos.

d)  o  alinhamento  entre  a  contratação  e  o  Planejamento  Estratégico  do
órgão ou de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 14 – Alinhamento da Solução (art.
14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto
à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.  

e)  a  referência  aos  Estudos  Preliminares  da STIC realizados,  apontando
para o documento ou processo administrativo de contratação que contém
os referidos estudos;

Processo SEI nº 0008359-73.2016.6.02.8000, documento 0204973

f)  a  relação  entre  a  demanda  prevista  e  a  quantidade  de  bens  e/ou
serviços  a  serem  contratados,  acompanhada  dos  critérios  de  medição
utilizados, e de documentos e outros meios probatórios;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 16 – Relação entre a Demanda
Prevista e a Contratada (art. 14, IV, d):

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A demanda corresponde a necessidade real do Regional  

g) a análise de mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação com
o levantamento das soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou
entidades da Administração Pública, seus respectivos valores, bem como a
definição e a justificativa da escolha da solução;

Na forma dos Estudos  Preliminares,  Item 3.3 –  Soluções  Disponíveis  no
Mercado de TIC (art. 14, I, a):
Não se vislumbra serviço substitutivo. 

h) a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para
caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 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 prestação de serviços  de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos.

i) o parcelamento ou não dos itens que compõem a Solução de Tecnologia
da  Informação  e  Comunicação,  desde  que  se  mostre  técnica  e
economicamente viável, com vistas a ampliar a competitividade sem perda
de economia de escala, bem como a forma de adjudicação da contratação;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 20.2 – Parcelamento do Objeto
(art. 16, II):
Não se vislumbra parcelamento.

j)  a  forma  e  o  critério  de  seleção  do  fornecedor  com  a  indicação  da
modalidade  e  o  tipo  de  licitação  escolhidos,  bem como  os  critérios  de
habilitação obrigatórios, os quais deverão ser estabelecidos, no mínimo, de
acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade;

Na  forma  dos  Estudos  Preliminares,  Item 20.4  –  Modalidade  e  Tipo  da
Licitação (art. 16, IV):
O RP pretendido 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 do tipo menor
preço.

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

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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).

k) as informações acerca do impacto ambiental decorrente da contratação;

Não se vislumbra impacto ambiental decorrente da Contratação.

l) a conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas
técnicas  e  legais,  caso  existam,  as  quais  a  Solução  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicação deverá estar aderente;

Previstas no conjunto das Especificações.

m) as obrigações contratuais que o órgão e a empresa contratada deverão 
observar.

III – a especificação técnica detalhada do objeto necessária para gerar os 
resultados pretendidos com a contratação, contendo os seguintes 
elementos mínimos:

a) o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma como
será executado e gerido desde o início até o seu encerramento, propondo
a descrição: de 1 a 11

IV – os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou 
serviços a serem entregues; e

V – a proposta de modelos (templates) a serem utilizados na contratação.

São  atendidos  na  forma  consuetudinária  deste  Órgão  pelo  conjunto  de
documentos que compõe o Termo de Referência, Projeto Básico, Edital da

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Licitação e pelo próprio Contrato firmado. 

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2017. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Cristino Hermano de Bulhões

Chefe da Seção de Suporte Operacional

Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Coordenador de Infraestrutura
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO

 A) Condições Gerais:

 A.1. Toda as especificações aqui exigidas deverão ser confirmadas pelo

Tribunal durante a realização do pregão eletrônico de aquisição;   

 A.2. Somente serão aceitas propostas que contemplem o lote de maneira

integral;

 B) Especificações Técnicas :

 B.1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 09 (NOVE)

NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, durante o período de

12 (doze) meses;

 B.2. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS: 

Item
Qt
d

Descrição
Configuração

(Entrada/Saíd
a)

Potênci
a

Local da
Instalação

01 03
Nobreak/UPS -
LOGMASTER

VIPMASTER M

Monofásico/M
onofásico

6,0 kVA Maceió/AL

02 02

Nobreak/UPS - SMS
TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II
BLACK

Monofásico/M
onofásico

10,0
kVA

Maceió/AL

03 02
Nobreak/UPS - CP

ELETRÔNICA

BREAKLESS AINEW

Monofásico/M
onofásico

10,0
kVA

Maceió/AL

04 02
Nobreak/UPS

- CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA

Trifásico/Trifá
sico

20,0
kVA

Maceió/AL

 B.3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE: 

 B.3.1. Inspeção visual do equipamento;
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 B.3.2. Inspeção e teste do banco de baterias;

 B.3.3.  Limpeza Geral;

 B.3.4. Medições das tensões de entrada e saída;

 B.3.5. Medições das correntes de entrada e saída;

 B.3.6. Medições da corrente de neutro;

 B.3.7. Execução de teste de operação da UPS sem entrada de tensão

no carregador das baterias;

 B.3.8. Simulação de falta de energia elétrica da concessionária;

 B.3.9. Verificação de estados dos ventiladores/exaustores;

 B.3.10. Verificação  das  características  dos  módulos  tiristores  do

retificador e da chave estática (quando houver);

 B.3.11. Verificação das características dos capacitores do filtro DC e do

filtro AC de saída;

 B.3.12. Verificação  das  características  das  pontes  comutadoras  do

inversor;

 B.3.13. Verificação das formas de onda da saída do retificador de cada

ponte comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando

necessário);

 B.3.14. Verificação da existência de temperaturas elevadas;

 B.3.15. Medição da autonomia em descarga, conforme existentes;

 B.3.16. Verificação das fiações, conexões e reaperto geral;

 B.3.17. Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle (quando

necessário);

 B.3.18. Manutenção  e  ajuste  do  conversor  de  baterias  (quando

necessário);

 B.3.19. Aferição e ajuste da frequência de saída (quando necessário);

 B.3.20. Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário);
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 B.3.21. Testes operacionais;

 B.3.22. Funcionamento via rede/bateria/rede;

 B.3.23. Funcionamento via BY PASS (linha direta);

 B.3.24. Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada);

 B.3.25. Reaperto geral de conexões;

 B.3.26. Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto do

contrato.

 B.4. Detectada  ocorrência  de  defeito(s)  nos  equipamentos,  a

CONTRATANTE  notificará  a  CONTRATADA para  que  realize  a  devida

manutenção corretiva, devendo a CONTRATADA atender ao chamado

técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus

adicional ao preço da mensalidade paga por força deste contrato. 

 B.5. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e Corretiva

serão realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos e

feriados. 

 B.6. A  CONTRATADA  realizará  visitas  periódicas  às  instalações  da

CONTRATANTE,  visando  efetuar  a  manutenção  preventiva  dos

equipamentos.

 B.7. Além das visitas  periódicas,  serão feitas  intervenções técnicas de

manutenção corretiva, sempre que necessário.

 B.8. Todas as manutenções e intervenções técnicas serão executadas por

técnicos  especializados,  instruídos  e  monitorados  pelo  Centro  de

Assistência Técnica da CONTRATADA.

 B.9. O horário em que serão realizadas as manutenções preventivas será

determinado pela CONTRATANTE.

 B.10. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão realizadas

no  local  onde  os  equipamentos  se  encontram  instalados  ou  no

laboratório  da  CONTRATADA,  consoante  necessidade  que  o  serviço

requer.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 B.11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem-

se  tão  somente  aos  equipamentos  discriminados  no  item

EQUIPAMENTOS  A  SEREM  ATENDIDOS,  com  suas  localizações

correspondentes, sendo que eventuais transferências ou mudanças de

locais  deverão  ser  previamente  comunicadas  à  CONTRATADA  e

correrão por conta da CONTRATANTE.

 B.12. A  cada  atendimento  técnico  será  apresentado  ao  Supervisor  de

Serviços, o Relatório dos serviços executados relatando as condições

reais de funcionamento do equipamento. 

 B.13. A CONTRATADA manterá seu pessoal devidamente uniformizado e

identificado quando durante os atendimentos técnicos

 B.14. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

 B.14.1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA

ao  local  onde  estão  acondicionados  os  equipamentos,  visando  a

manutenção e intervenções técnicas.

 B.14.2. Colocar  os  equipamentos  à  disposição  da CONTRATADA,  nos

horários  estabelecidos  para  manutenção  e  durante  o  tempo

necessário para conserto e testes.

 B.14.3. Colocar  à  disposição  da  CONTRATADA  um  espaço  adequado

para  acondicionamento  temporário  de  instrumentos,  manuais  e

materiais destinados à manutenção.

 B.15. PEÇAS E COMPONENTES: 

 B.15.1. Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças,

a aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE.

 B.15.2. A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças

passíveis de substituição.

 B.15.3. A troca de peças dos equipamentos, quando necessária,  será

efetuada pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus.
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 B.16. Periodicidade das Manutenções

 B.16.1. Quadrimestral, sendo a primeira a ser realizada em um prazo

de até  8 (oito)  dias úteis  após  a  assinatura  do Contrato,  com o

agendamento a ser formalizado pela contratada junto ao Gestor de

Contrato.
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E-mail - 0437399

Data de Envio: 
  18/09/2018 15:25:07

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

Para (com cópia oculta):
    contato@ciadonobreack.com.br
    rmsel@uol.com.br
    servicos@mapros.com.br
    engenharia@eletroservice.com.br
    ge@infotec.com.br
    licitacao@engevisa.com
    acjcontabilidade@superig.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.

Mensagem: 
  
À GERÊNCIA COMERCIAL.

Sr. Gerente,

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário Federal, CNPJ sob o nº
06.015.038/0001-41, situado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL. CEP 57.051.900, visando à
instrução de processo de contratação dos serviços mencionados no Termo de Referência em anexo,
vimos solicitar dessa empresa proposta de orçamento, para fins de contratação dos serviços que
especifica.

Atenciosamente.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
Seção de Instrução - TRE/AL.
82 - 2122 7711 e 2122 - 7712.

Anexos:
    Termo_0437357_Proc_SEI_0008359_73.2016.6.02.8000___Termo_de_Referencia___Manutencao_Nobreak_medio_e_grande_porte_ver_2.pdf
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E-mail - 0476231

Data de Envio: 
  11/12/2018 14:07:53

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

Para (com cópia oculta):
    contato@ciadonobreack.com.br
    rmsel@uol.com.br
    servicos@mapros.com.br
    engenharia@eletroservice.com.br
    ge@infotec.com.br
    licitacao@engevisa.com
    acjcontabilidade@superig.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.

Mensagem: 
  À GERÊNCIA COMERCIAL.

Sr. Gerente (Reiteração).

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário Federal, CNPJ sob o nº
06.015.038/0001-41, situado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL. CEP 57.051.900, visando à
instrução de processo de contratação dos serviços mencionados no Termo de Referência em anexo,
vimos solicitar dessa empresa proposta de orçamento, para fins de contratação dos serviços que
especifica.

Solicito, por gentileza, observar as condições constantes do Termo de Referência, ou seja, os prazos para
as manutenções.

Atenciosamente.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
Seção de Instrução - TRE/AL.
82 - 2122 7711 e 2122 - 7712.

Anexos:
    Termo_0437357_Proc_SEI_0008359_73.2016.6.02.8000___Termo_de_Referencia___Manutencao_Nobreak_medio_e_grande_porte_ver_2.pdf
    E_mail_0437399.html
    Termo_0437357_Proc_SEI_0008359_73.2016.6.02.8000___Termo_de_Referencia___Manutencao_Nobreak_medio_e_grande_porte_ver_2.pdf
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12/12/2018 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=CY7YPJ083UOQJ&View=Message&Print=Yes
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De: "Mapros - Hugo Fernandes" <servicos@mapros.com.br>
 Para: <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 11/12/2018 05:02 PM
 Assunto: [seic] Mapros Ltda - Proposta de Manutenção.

  
Prezado José Carlos,
Boa tarde.
 
Segue em anexo nosso proposta de manutenção dos nobreaks.
 
 
Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: terça-feira, 11 de dezembro de 2018 14:08
 Para: undisclosed-recipients:

 Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.
 
À GERÊNCIA COMERCIAL.
 
Sr. Gerente (Reiteração).
 
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário Federal, CNPJ sob o nº 06.015.038/0001-
41, situado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL. CEP 57.051.900, visando à instrução de processo de
contratação dos serviços mencionados no Termo de Referência em anexo, vimos solicitar dessa empresa proposta de
orçamento, para fins de contratação dos serviços que especifica.
 
Solicito, por gen�leza, observar as condições constantes do Termo de Referência, ou seja, os prazos para as
manutenções.
 
Atenciosamente.
 
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Seção de Instrução - TRE/AL.
82 - 2122 7711 e 2122 - 7712.
 
 
 
Anexados:

 
Arquivo: Proposta
Mapros.pdf

Tamanho:
314k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Recife: Pça Machado de Assis, 63 / 13o Andar– Boa Vista – Recife/PE CEP 50060-040– Fone: 81.3423-2050–Fax: 81.3231-2872C.N.P.J: 08.980.641/0001-61 

Fortaleza: R.Cezídio Albuquerque,70 – Cid.dos Funcionários –Fortaleza/CE CEP 60823-100–Fone/Fax 85.3091-8400/ 3224-6477C.N.P.J: 08.980.641/0002-42 

Natal: Av.Prudente de Moraes, 3857 LJ 27 e 28 – Lagoa Nova, Natal/RN –CEP: 59056-200-Fone:(84)3027-2050CNPJ: 08.980.641/0003-23 

Web site = http://www.mapros.com.br 

 
 
Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
 
A/C.: Sr. José Carlos de Souza 
Telefone: (82) 2122-7711 
E-mail: seic@tre-al.jus.brx 
 
 

ORÇAMENTO 
 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO 
VALOR UNITARIO 

(MENSAL) 
VALOR TOTAL 

(MENSAL) 

1 03 
Nobreak/UPS – LOGMASTER 

VIPMASTER M 
R$ 90,00 R$ 270,00 

2 02 
Nobreak/UPS – SMS TECNOLOGIA 

SINUS DOUBLE II BLACK 
R$ 150,00 R$ 300,00 

3 02 
Nobreak/UPS – CP ELETRONICA 

BREAKLESS AINEW 
R$ 150,00 R$ 300,00 

4 02 
Nobreak/UPS – CP ELETRONICA 

TOP DSP PA 
R$ 250,00 R$ 500,00 

VALOR GLOBAL (MENSAL) R$   1.370,00 

VALOR GLOBAL (ANUAL) R$ 16.440,00 

 

 
NOTAS:  
1- Garantia: Durante toda vigência do contrato; 
2- Pagamento: Mensal; 
3- Validade proposta: 60 dias. 
 
 
 

Recife, 11 de Dezembro de 2018. 
 
 
 

 
Maurício Chaves Fonseca 

Brasileiro 
Sócio-Diretor 

CPF. 010.608.414-36 
RG. 6.119.864-SSP/PE 
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E-mail - 0477578

Data de Envio: 
  12/12/2018 18:20:54

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

Para:
    servicos@mapros.com.br

Assunto: 
  Solicitação de certidão negativa de débito municipal.

Mensagem: 
   Para fins de instrução processual, solicito o envio da CND MUNICIPAL em nome dessa empresa.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza
82 2122 7711 e 2122 7712

Anexos:
    Anexo_0477280_Proposta_da_empresa_MAPROS_LTDA..pdf
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.980.641/0001-61
Razão Social: MAPROS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/04/2019
FGTS 12/12/2018
Trabalhista Validade: 06/04/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/12/2018
Receita Municipal Validade: 12/11/2018 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 12/12/2018 17:12 de
CPF: 759.496.525-68      Nome: AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8113 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD.
Senhor Secretário,
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para

verificar eventual vantajosidade na renovação do contrato celebrado entre
este Tribunal e a empresa J R DE CARVALHO RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ
sob o numero 10.750.245/0001-90 - v. 0341101.

Pois bem.
Considerando o histórico constante dos autos da contratação e,

ainda, a falta de interesse e/ou restrição de mercado, esta Seção solicitou
proposta orçamentária aos participantes do certame licitatório que deu ensejo
a essa contratação (PE Nº 43/2017 (0334962) - v. evento 0437399.

Ao não obter êxito, após o retorno de férias no último dia 10,
reiteramos as solicitações de orçamento - v. 0476231.

Recebemos orçamento da empresa MAPROS LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 08.980.641/0001-61, com preço mensal de R$ 1.370,00 (mil
trezentos setenta reais), totalizando no período de 12 (doze) meses o montante
de R$  16.440,00 (dezeseis mil quatrocentos e quarenta reais), ou seja,
aproximadamente 43,5% (quarenta e três vírgula cinco por cento) da proposta
que a contratada - v. eventos 0433684 e  0477280.

A referida empresa encontra-se com a situação fiscal regular e
não constam em seu cadastro quaisquer ocorrências/impedimentos de
contratar com a Administração Pública (v.
eventos 0477582, 0477957 e 0477958)

Posto isto, vimos sugerir:
a) pronunciamento da unidade técnica requisitante quanto aos

preços ofertados pela proponente e, se possível, a capacidade técnica para
realização dos serviços;

b) em sendo positiva a resoposta da unidade técnica quanto
à contratação da empresa, sugerimos para a contratação pelo período de: b.1)
12 (doze) meses, sem previsão de prorrogação, por dispensa de licitação, nos
termos do art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, e b.2) por 12
(doze) meses, com previsão de prorrogação por igual período até o limite de 60
(sessenta meses), a realização de certame licitatório, modalidade pregão, na
forma eletrônica, com fundamento na Lei Nº 10.5220/2002 c/c o Decreto
5.450/2005, com participação de qualquer interessado.

Por fim, o CATSER para eventual cadastro do instrumento
convocatório no comprasnet é 2658.

À consideração superior.
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Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 13/12/2018, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 14/12/2018, às 08:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478012 e o código CRC A1A8DB51.

0007708-70.2018.6.02.8000 0478012v8
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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 dezembro de 2018.
Sigam os autos à Unidade Gestora (SEGI) e à

COINF, na forma sugerida pela SEIC, na Informação 8113
(0478012).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2018, 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
0479099 e o código CRC ABB33E0A.

0007708-70.2018.6.02.8000 0479099v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8197 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF/SEGI

À SEIC,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0479099, ofereço as seguintes

considerações à Informação 8113 0478012:
 
Quanto à alínea "a": por força dos princípios de liberdade de

mercado e de liberdade econômica, toda proposta dentro de sua validade e
que observe e atendam ao objeto demandado é compatível, vez que os agentes
vendedores são livres para negociar como desejarem, inclusive, mesmo que,
em dado momento, a ferir o interesse primário de toda e qualquer empresa
num sistema capitalista, ou seja, auferir lucro, quer seja motivado por
estratégia de mercado ou por se fazer incluir em mercados. É necessário
registrar que o item 01 do Termo 0437357 está localizado no interior do
Estado, sendo dois em Arapiraca e um em Palmeira dos Índios, fato que pode
alterar a planilha de cálculo do proponente; a capacidade técnica  para
realização dos serviços poderá ser comprovada por uma declaração do
proponente que atende as exigências do instrumento que originou a
contratação atual.

 
Quanto à alínea "b": a contratação que atende a esta unidade

técnica é a mesma o instrumento que originou a contratação atual, qual seja,
com possibilidade de renovação por prorrogação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 17/12/2018, às 15:03, 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
0479506 e o código CRC 62E7D7DD.

0007708-70.2018.6.02.8000 0479506v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2018.
À SAD.
Senhor Secretário,
Por força do Despacho de  Vossa Senhoria

GSAD 0479099, foi solicitado pronunciamento sobre a
sugestão que fizemos nestes autos em face de proposta de
orçamento carreada aos autos pela empresa MAPROS LTDA.

Pois bem. Aquela unidade técnica inseriu um dado
substanticial que deve alterar os preços ofertados pela
empresa.

De acordo com o Termo de Referência inserto no
processo (0437357), todos os "no-breacks" estariam
instalados em Maceió (não obstante não informar o
endereço).

Contudo, de acordo com a Informação 8197
(0479506), existem 02 (dois) equipamentos localizados na
cidade de Arapiraca/AL e 01 (um) na cidade de Palmeira dos
Índios/AL, fato que, a nosso ver, torna-se necessário a
elaboração de um novo Termo de Referência com as
informações imprescindíveis e pertinentes para elaboração de
proposta por quaquer interessado.

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 17/12/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 17/12/2018, às 16:32, 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
0479715 e o código CRC 1F6C5FEB.

0007708-70.2018.6.02.8000 0479715v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2018.
Reporto-me ao Despacho SEIC 0479715 para

remeter os presentes autos à COINF.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/12/2018, às 20:42, 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
0482383 e o código CRC 355C9BC4.

0007708-70.2018.6.02.8000 0482383v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2018.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0482383, segue

Termo de Referência ajustado 0482422 com a localização
atualizada em 17/12/2018 dos equipamentos no-breaks.

Cumpre-me ressaltar, em que pese o Despacho
SEIC 0479715 e a apresentação de Termo de Referência
ajustado com a localização atualizada dos equipamentos no-
breaks, que o termo original já tinha disposito quanto ao
remanejamento dos equipamentos, inclusive mantido no
termo ajustado. A saber:

 
" B11.  prestação dos serviços, estabelecidos

nesta proposta, restringem-se tão somente aos
equipamentos discriminados no item EQUIPAMENTOS
A SEREM ATENDIDOS, com suas localizações
correspondentes, sendo que eventuais transferências
ou mudanças de locais deverão ser previamente
comunicadas à CONTRATADA e correrão por conta da
CONTRATANTE."

 
Tal comunicação ocorreu durante a execução do

Contrato TRE/AL nº 01/2018, sendo portanto, smj, vez que
mantido o preço ajustado na contratação, este ainda é
referência para análise de vantajosidade; e, não há de se
aventar, no entender desta unidade, em novo Termo de
Referência ou, neste momento, necessária nova licitação, vez
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que ainda em sede de análise de vantojosidade ou não de
prorrogação do atual contrato.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 20/12/2018, às 08:30, 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
0482418 e o código CRC D4DC9369.

0007708-70.2018.6.02.8000 0482418v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “

ON  SITE  “  EM  NOBREAK/UPS,  SEM  FORNECIMENTO  DE

PEÇAS 

2. Quantidades

Item Descrição Qtd

01

Nobreak/UPS  –  LOGMASTER

VIPMASTER M 03

02

Nobreak/UPS  - SMS

TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II BLACK
02

03

Nobreak/UPS  - CP

ELETRÔNICA

BREAKLESS AINEW
02

04

Nobreak/UPS

- CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA
02

3. Especificação 

do Objeto

As especificações detalhadas estão presentes no Projeto

Básico de Aquisição

4. Valor Estimado

da Aquisição

Item Valor Unitário Subtotal

01

02

TRE-AL

fls. _________

____________
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

03

04

Total do Lote:

5. Justificativa

Dotar  o  Regional  de  contrato  capaz  de  promover

avaliação  e  fornecer  descritivo  de  peças  e  realizar

serviços necessários à manutenção preventiva e corretiva

de  equipamento  do  tipo  no-break  de  médio  e  grande

porte  pertencente  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de

Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, com

realização  de  serviços  de  reparo  com  fornecimento  de

peças, caso autorizado. 

6. Prazo de 

Entrega 

O início da prestação dos serviços deve ocorrer  em, no

máximo, 05 (cinco) dias corridos após a confirmação de

recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho

ou documento equivalente.

7. Adjudicação Por Lote

8. Classificação 

Orçamentária 

(A cargo da COFIN)

9. Local de 

Instalação 

Vide Projeto Básico de Aquisição

10. Unidade 

Fiscalizadora Secretaria de Tecnologia da Informação

11. Gestão 

Contratual

Secretaria de Administração

Adequação à Resolução CNJ nº 182/2013, Capítulo V, art. 18

§3º ...

TRE-AL

fls. _________

____________

Termo Termo de Referência ajustado (0482422)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 40



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

I – a definição do objeto com a descrição sucinta, precisa, clara e suficiente
do que se pretende contratar;

Suprido no Item 1 – Objeto, do presente Termo de Referência.

§3º ...
II  –  a  fundamentação  da contratação  dispondo,  entre  outros  elementos
pertinentes, sobre:

a) a motivação da contratação;

Suprido no Item 5 – Justificativa, do presente Termo de Referência.

b) os objetivos a serem alcançados por meio da contratação;

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela alimentação
elétrica  de  ativos  indispensáveis  à  infraestrutura  de  TI,  em  casos  de
interrupção do fornecimento usual de energia elétrica, de forma a garantir
e salvaguardar investimentos já realizados em equipamentos, bem assim
mitigar situações que possam interromper os serviços de TI.

c) os benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 15 – Benefícios Esperados (art. 14,
IV, c):

 Aumento da confiabilidade e disponibilidade deste Tribunal;

 Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
 Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de 

equipamentos.

d)  o  alinhamento  entre  a  contratação  e  o  Planejamento  Estratégico  do
órgão ou de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 14 – Alinhamento da Solução (art.
14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto
à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.  

e)  a  referência  aos  Estudos  Preliminares  da STIC realizados,  apontando
para o documento ou processo administrativo de contratação que contém
os referidos estudos;

Processo SEI nº 0008359-73.2016.6.02.8000, documento 0204973

f)  a  relação  entre  a  demanda  prevista  e  a  quantidade  de  bens  e/ou
serviços  a  serem  contratados,  acompanhada  dos  critérios  de  medição

TRE-AL

fls. _________

____________
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SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

utilizados, e de documentos e outros meios probatórios;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 16 – Relação entre a Demanda
Prevista e a Contratada (art. 14, IV, d):
A demanda corresponde a necessidade real do Regional  

g) a análise de mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação com
o levantamento das soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou
entidades da Administração Pública, seus respectivos valores, bem como a
definição e a justificativa da escolha da solução;

Na forma dos Estudos  Preliminares,  Item 3.3 –  Soluções  Disponíveis  no
Mercado de TIC (art. 14, I, a):
Não se vislumbra serviço substitutivo. 

h) a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para
caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 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 prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos.

i) o parcelamento ou não dos itens que compõem a Solução de Tecnologia
da  Informação  e  Comunicação,  desde  que  se  mostre  técnica  e
economicamente viável, com vistas a ampliar a competitividade sem perda
de economia de escala, bem como a forma de adjudicação da contratação;

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 20.2 – Parcelamento do Objeto
(art. 16, II):
Não se vislumbra parcelamento.

j)  a  forma  e  o  critério  de  seleção  do  fornecedor  com  a  indicação  da
modalidade  e  o  tipo  de  licitação  escolhidos,  bem como  os  critérios  de
habilitação obrigatórios, os quais deverão ser estabelecidos, no mínimo, de
acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e competitividade;

Na  forma  dos  Estudos  Preliminares,  Item 20.4  –  Modalidade  e  Tipo  da
Licitação (art. 16, IV):
O RP pretendido 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 do tipo menor

TRE-AL
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preço.

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).

k) as informações acerca do impacto ambiental decorrente da contratação;

Não se vislumbra impacto ambiental decorrente da Contratação.

l) a conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas
técnicas  e  legais,  caso  existam,  as  quais  a  Solução  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicação deverá estar aderente;

Previstas no conjunto das Especificações.

m) as obrigações contratuais que o órgão e a empresa contratada deverão 
observar.

III – a especificação técnica detalhada do objeto necessária para gerar os 
resultados pretendidos com a contratação, contendo os seguintes 
elementos mínimos:

a) o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma como
será executado e gerido desde o início até o seu encerramento, propondo a
descrição: de 1 a 11

IV – os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou 
serviços a serem entregues; e

TRE-AL

fls. _________

____________

Termo Termo de Referência ajustado (0482422)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 43



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

V – a proposta de modelos (templates) a serem utilizados na contratação.

São  atendidos  na  forma  consuetudinária  deste  Órgão  pelo  conjunto  de
documentos que compõe o Termo de Referência, Projeto Básico, Edital da
Licitação e pelo próprio Contrato firmado. 

Maceió – AL, 17 de dezembro de 2018.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Cristino Hermano de Bulhões

Chefe da Seção de Suporte Operacional

Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Coordenador de Infraestrutura
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PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO

 A) Condições Gerais:

 A.1. Toda as especificações aqui exigidas deverão ser confirmadas pelo  

Tribunal durante a realização do pregão eletrônico de aquisição;     

 A.2. Somente serão aceitas propostas que contemplem o lote de maneira

integral;

 B) Especificações Técnicas :

 B.1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 09 (NOVE)

NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, durante o período de

12 (doze) meses;

 B.2. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS: 

Item
Qt
d

Descrição
Configuração

(Entrada/
Saída)

Potênci
a

Local da
Instalação

01 03
Nobreak/UPS -
LOGMASTER

VIPMASTER M

Monofásico/
Monofásico

6,0 kVA Maceió/AL

02 02

Nobreak/UPS - SMS
TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II
BLACK

Monofásico/
Monofásico

10,0
kVA

Maceió/AL

03 02
Nobreak/UPS - CP

ELETRÔNICA

BREAKLESS AINEW

Monofásico/
Monofásico

10,0
kVA

Maceió/AL

04 02
Nobreak/UPS

- CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA

Trifásico/
Trifásico

20,0
kVA

Maceió/AL

 B.3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE: 

 B.3.1. Inspeção visual do equipamento;
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 B.3.2. Inspeção e teste do banco de baterias;

 B.3.3.  Limpeza Geral;

 B.3.4. Medições das tensões de entrada e saída;

 B.3.5. Medições das correntes de entrada e saída;

 B.3.6. Medições da corrente de neutro;

 B.3.7. Execução de teste de operação da UPS sem entrada de tensão

no carregador das baterias;

 B.3.8. Simulação de falta de energia elétrica da concessionária;

 B.3.9. Verificação de estados dos ventiladores/exaustores;

 B.3.10. Verificação  das  características  dos  módulos  tiristores  do

retificador e da chave estática (quando houver);

 B.3.11. Verificação das características dos capacitores do filtro DC e do

filtro AC de saída;

 B.3.12. Verificação  das  características  das  pontes  comutadoras  do

inversor;

 B.3.13. Verificação das formas de onda da saída do retificador de cada

ponte comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando

necessário);

 B.3.14. Verificação da existência de temperaturas elevadas;

 B.3.15. Medição da autonomia em descarga, conforme existentes;

 B.3.16. Verificação das fiações, conexões e reaperto geral;

 B.3.17. Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle (quando

necessário);

 B.3.18. Manutenção  e  ajuste  do  conversor  de  baterias  (quando

necessário);

 B.3.19. Aferição e ajuste da frequência de saída (quando necessário);

 B.3.20. Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário);
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 B.3.21. Testes operacionais;

 B.3.22. Funcionamento via rede/bateria/rede;

 B.3.23. Funcionamento via BY PASS (linha direta);

 B.3.24. Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada);

 B.3.25. Reaperto geral de conexões;

 B.3.26. Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto do

contrato.

 B.4. Detectada  ocorrência  de  defeito(s)  nos  equipamentos,  a

CONTRATANTE  notificará  a  CONTRATADA para  que  realize  a  devida

manutenção corretiva, devendo a CONTRATADA atender ao chamado

técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus

adicional ao preço da mensalidade paga por força deste contrato. 

 B.5. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e Corretiva

serão realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos e

feriados. 

 B.6. A  CONTRATADA  realizará  visitas  periódicas  às  instalações  da

CONTRATANTE,  visando  efetuar  a  manutenção  preventiva  dos

equipamentos.

 B.7. Além das visitas  periódicas,  serão feitas  intervenções técnicas de

manutenção corretiva, sempre que necessário.

 B.8. Todas as manutenções e intervenções técnicas serão executadas por

técnicos  especializados,  instruídos  e  monitorados  pelo  Centro  de

Assistência Técnica da CONTRATADA.

 B.9. O horário em que serão realizadas as manutenções preventivas será

determinado pela CONTRATANTE.

 B.10. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão realizadas

no  local  onde  os  equipamentos  se  encontram  instalados  ou  no

laboratório  da  CONTRATADA,  consoante  necessidade  que  o  serviço

requer.
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 B.11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem-

se  tão  somente  aos  equipamentos  discriminados  no  item

EQUIPAMENTOS  A  SEREM  ATENDIDOS,  com  suas  localizações

correspondentes, sendo que eventuais transferências ou mudanças de

locais  deverão  ser  previamente  comunicadas  à  CONTRATADA  e

correrão por conta da CONTRATANTE.

 B.12. A  cada  atendimento  técnico  será  apresentado  ao  Supervisor  de

Serviços, o Relatório dos serviços executados relatando as condições

reais de funcionamento do equipamento. 

 B.13. A CONTRATADA manterá seu pessoal devidamente uniformizado e

identificado quando durante os atendimentos técnicos

 B.14. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

 B.14.1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA

ao  local  onde  estão  acondicionados  os  equipamentos,  visando  a

manutenção e intervenções técnicas.

 B.14.2. Colocar  os  equipamentos  à  disposição  da CONTRATADA,  nos

horários  estabelecidos  para  manutenção  e  durante  o  tempo

necessário para conserto e testes.

 B.14.3. Colocar  à  disposição  da  CONTRATADA  um  espaço  adequado

para  acondicionamento  temporário  de  instrumentos,  manuais  e

materiais destinados à manutenção.

 B.15. PEÇAS E COMPONENTES: 

 B.15.1. Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças,

a aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE.

 B.15.2. A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças

passíveis de substituição.

 B.15.3. A troca de peças dos equipamentos, quando necessária,  será

efetuada pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus.
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 B.16. Periodicidade das Manutenções

 B.16.1. Quadrimestral, sendo a primeira a ser realizada em um prazo

de até  8 (oito)  dias úteis  após  a  assinatura  do Contrato,  com o

agendamento a ser formalizado pela contratada junto ao Gestor de

Contrato.
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ANEXO I

LOCALIZAÇÃO

Descrição Qtd Localização

Nobreak/UPS  –  LOGMASTER

VIPMASTER M 03

02 (Rua Gervásio de Oliveira Lima, 

147, Novo Horizonte, Arapiraca)

01 (Praça da Independência, 252, 

Centro, Palmeira dos Índios)

Nobreak/UPS - SMS TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II BLACK
02 Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA

BREAKLESS AINEW
02 Avenida Fernandes Lima, 3487, 

Farol, Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA
02 Avenida Aristeu de Andrade, 377, 

Farol, Maceió 

Localizaça	o atualizada em 17/12/2018
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2018.
À Secretaria de Tecnologia da Informação.
Assunto: Aprovação. Termo de referência ajustado.
 
Senhor Secretário,
 
Por força de regulamento interno, promovido ajuste

em projeto pertinente à contratação pretendida, solicito a
Vossa Senhoria avaliar o Termo de Referência de evento
SEI 0482422, bem como, sendo o caso, aprovar a alteração
realizada.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2018, às 15:27, 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
0483084 e o código CRC 1B782A78.

0007708-70.2018.6.02.8000 0483084v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2018.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0483084 e em

cumprimento à Resolução TRE/AL nº 15.904/2018, art. 111,
VI; aprovo o Termo de Referência Ajustado 0483084.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 22/12/2018, às 10:52,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0483187 e o código CRC 7E856125.

0007708-70.2018.6.02.8000 0483187v1

Despacho STI 0483187         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 52



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2018.
À COMAP.

 
Senhor Coordenador,
 
Considerando as informações prestadas pelo

Coordenador de Infraestrutura, no despacho de evento
nº 0482418, quanto a previsibilidade contratual acerca da
possibilidade de remanejamento dos equipamentos, bem como
a apresentação e aprovação do termo de referência ajustado,
conforme evento nº 0482422, direciono os autos a V. Sa. para
conclusão, com urgência, da instrução a cargo da Seção de
Compras quanto à vantajosidade ou não dos preços
contratados para eventual prorrogação do contrato vigente,
que se encerrará em 09 de janeiro de 2019.

Para tanto, solicito, se necessário, convocação de
servidor da unidade para obtenção de nova cotação junto
à empresa  MAPROS LTDA. com o objetivo de confirmar a
manutenção dos preços apresentados inicialmente (vide
evento 0477280), dada a nova localização dos equipamentos,
de forma a definir objetivamente se vantajosa ou não a
manutenção do contrato, a despeito de qualquer divergência
de entendimento quanto à alteração ou não do objeto
contratado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2018, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

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

Maceió, 27 de dezembro de 2018.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0483830, informo

que os servidores da SEIC foram escalados para laborar
durante o recesso nos dias 20 e 21 de dezembro,
conforme escala proposta e aprovada por Vossa Senhoria e
que, em razão disso, o titular e substituta da unidade
encontram-se fora do estado de Alagoas, com previsão de
retorno após o final do feriado forense, não tendo sido
possível contato com os demais servidores.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 27/12/2018, às 11:00, 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
0483891 e o código CRC C3D3DCDB.

0007708-70.2018.6.02.8000 0483891v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2018.
 
Diante das informações apresentadas no despacho

de evento nº 0483891, retorno o feito à COMAP para a
retomada da instrução a cargo da SEIC logo após o recesso
forense.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2018, às 17:08, 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
0484017 e o código CRC D858247E.

0007708-70.2018.6.02.8000 0484017v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2019.
Recebidos os autos eletrônicos, hoje.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 08/01/2019, às 14:01, 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
0485419 e o código CRC 7A37388C.
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E-mail - 0486538

Data de Envio: 
  10/01/2019 14:00:21

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

Para:
    servicos@mapros.com.br

Assunto: 
  Termo de Referência. Informação de localização dos equipamentos. Possibilidade de alocação em outros
locais.

Mensagem: 
  
À MAPROS LTDA.

Prezados Senhores,

Recebemos a proposta dessa empresa, já com a versão atualizada.

Contudo, observamos a ausência de uma informação relevante no Termo de Referência, qual seja, o local
onde os bens se encontram instalados, fato que, em tese, poderia refletir na elaboração da proposta, uma
vez que, consta(va) do próprio termo, no subitem B.11 que diz o seguinte: 

B.11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem-se tão somente aos
equipamentos discriminados no item EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS, com suas localizações
correspondentes, sendo que eventuais transferências ou mudanças de locais deverão ser previamente
comunicadas à CONTRATADA e correrão por conta da CONTRATANTE.

Pois bem. Os locais onde os equipamentos encontram-se instalados, atualmente, estão mencionados no
final do Termo de Referência (página 12).

Posto isto, encaminho-lhe o novo termo de referência com as alterações acima mencionadas, bem como
a proposta que essa empresa enviou para ratificá-la ou retificá-la, se for o caso.

Atenciosamente.

Anexos:
    Anexo_0477267_e_mail_da_empresa_MAPROS_LTDA..pdf
    Anexo_0477280_Proposta_da_empresa_MAPROS_LTDA..pdf
    Termo_0482422_Proc_SEI_0008359_73.2016.6.02.8000___Termo_de_Referencia___Manutencao_Nobreak_medio_e_grande_porte_ver_3.pdf
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E-mail - 0488145

Data de Envio: 
  15/01/2019 14:58:04

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

Para (com cópia oculta):
    contato@ciadonobreack.com.br
    rmsel@uol.com.br
    servicos@mapros.com.br
    comercial@eletroeletronicaservice.com.br
    engenharia@eletroeletronicaservice.com.br
    ge@infonet.com.br
    licitacao@engevisa.com
    acjcontabilidade@superig.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.

Mensagem: 
  
À GERÊNCIA COMERCIAL.

Sr. Gerente (Reiteração).

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário Federal, CNPJ sob o nº
06.015.038/0001-41, situado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL. CEP 57.051.900, visando à
instrução de processo de contratação dos serviços mencionados no Termo de Referência em anexo,
vimos solicitar dessa empresa proposta de orçamento, para fins de contratação dos serviços que
especifica.

Solicito, por gentileza, observar as condições constantes do Termo de Referência, ou seja, os prazos para
as manutenções, bem como as localizações dos equipamentos.

Atenciosamente.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
Seção de Instrução - TRE/AL.
82 - 2122 7711 e 2122 - 7712.

Anexos:
    Termo_0482422_Proc_SEI_0008359_73.2016.6.02.8000___Termo_de_Referencia___Manutencao_Nobreak_medio_e_grande_porte_ver_3.pdf
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De: "Mapros - Hugo Fernandes" <servicos@mapros.com.br>
 Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 18/01/2019 04:03 PM
 Assunto: [seic] RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE

ESPECIFICA.
  

Prezado José Carlos,
Boa tarde.
 
Desculpe a demora. Segue em anexo nosso proposta de manutenção dos nobreaks. Desde já
agradeço.
 
 
Atenciosamente,

Manutenção é isto:
 
Quando tudo vai bem ninguém lembra que existe. Quando algo vai mal, dizem que não existe.
Quando é para gastar, dizem que não é preciso que exista. Porém, quando realmente não
existe, todos concordam que deveria existir. (autor desconhecido).
 
-----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
 Enviada em: terça-feira, 15 de janeiro de 2019 14:58

 Para: undisclosed-recipients:
 Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.

 
 
À GERÊNCIA COMERCIAL.
 
Sr. Gerente (Reiteração).
 
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário Federal, CNPJ sob o nº
06.015.038/0001-41, situado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL. CEP 57.051.900,
visando à instrução de processo de contratação dos serviços mencionados no Termo de Referência
em anexo, vimos solicitar dessa empresa proposta de orçamento, para fins de contratação dos
serviços que especifica.
 
Solicito, por gen�leza, observar as condições constantes do Termo de Referência, ou seja, os prazos
para as manutenções, bem como as localizações dos equipamentos.
 
Atenciosamente.
 
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
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Seção de Instrução - TRE/AL.
82 - 2122 7711 e 2122 - 7712.

 

 
 
Anexados:

 
Arquivo: Proposta Mapros
- A.pdf

Tamanho:
288k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Recife: Pça Machado de Assis, 63 / 13o Andar– Boa Vista – Recife/PE CEP 50060-040– Fone: 81.3423-2050–Fax: 81.3231-2872C.N.P.J: 08.980.641/0001-61 

Fortaleza: R.Cezídio Albuquerque,70 – Cid.dos Funcionários –Fortaleza/CE CEP 60823-100–Fone/Fax 85.3091-8400/ 3224-6477C.N.P.J: 08.980.641/0002-42 

Natal: Av.Prudente de Moraes, 3857 LJ 27 e 28 – Lagoa Nova, Natal/RN –CEP: 59056-200-Fone:(84)3027-2050CNPJ: 08.980.641/0003-23 

Web site = http://www.mapros.com.br 

 
 
Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
 
A/C.: Sr. José Carlos de Souza 
Telefone: (82) 2122-7711 
E-mail: seic@tre-al.jus.brx 
 
 

ORÇAMENTO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
LOCAL DE 

INSTALAÇÃO 
VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 Nobreak Logmaster - Vipmaster M - 6 kVA Arapiraca/AL R$ 253,00 R$ 3.036,00 

2 Nobreak Logmaster - Vipmaster M - 6 kVA Arapiraca/AL R$ 253,00 R$ 3.036,00 

3 Nobreak Logmaster - Vipmaster M - 6 kVA Palmeira dos Indios/AL R$ 409,00 R$ 4.908,00 

4 Nobreak SMS - Sinus Double II Black - 10 kVA Maceió/AL R$ 220,00 R$ 2.640,00 

5 Nobreak SMS - Sinus Double II Black - 10 kVA Maceió/AL R$ 220,00 R$ 2.640,00 

6 Nobreak CP Eletronica - BreaklessNew - 10 kVA Maceió/AL R$ 220,00 R$ 2.640,00 

7 Nobreak CP Eletronica - BreaklessNew - 10 kVA Maceió/AL R$ 220,00 R$ 2.640,00 

8 Nobreak CP Eletronica - TOPDSP - 20 kVA Maceió/AL R$ 430,00 R$ 5.160,00 

9 Nobreak CP Eletronica - TOPDSP - 20 kVA Maceió/AL R$ 430,00 R$ 5.160,00 

VALOR TOTAL (MENSAL) R$ 2.655,00 

VALOR TOTAL (ANUAL) R$ 31.860,00 

 

 
NOTAS:  
1- Garantia: Durante toda vigência do contrato; 
2- Pagamento: Mensal; 
3- Validade proposta: 60 dias. 
 
 

Recife, 18 de janeiro de 2019. 
 
 

 
Maurício Chaves Fonseca 

Brasileiro 
Sócio-Diretor 

CPF. 010.608.414-36 
RG. 6.119.864-SSP/PE 
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De: "jeferson@setixbrasil.com.br" <jeferson@setixbrasil.com.br>
 Para: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>

 Data: 14/01/2019 06:45 AM
 Assunto: Re: [seic] Encaminha Atestado de Capacidade Técnica.

  
Bom dia
 
Sr. José Carlos
 
Segue em anexo proposta atualizada, continuidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva “on site”
em nobreak/ups, sem fornecimento de peças.
Contrato TRE-AL nº 01/2018
Proc. SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000.
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Jeferson Robson de C. Ribeiro

 Sócio Administrador
 
SETIX BRASIL - Segurança eletrônica e soluções em TI.

 E-mail: jeferson@se�xbrasil.com.br / contato@se�xbrasil.com.br
 Fone: +55 77 3611-0027 

 Whatsapp: +55 77 9 9972-9280 
 Site: www.se�xbrasil.com.br

 

Alcance de data: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>
 Enviado: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 13:50

 Para: jeferson@setixbrasil.com.br
 Assunto: Re: [seic] Encaminha Atestado de Capacidade Técnica.

 
Senhor Jeferson,
 
A renovação contratual não foi concluída.
Aproveitando a oportunidade, solicito do Sr. enviar proposta para execução desses mesmos serviços
contratuais, pelo prazo de 12 meses, podendo a contratação ser feita mediante dispensa de licitação,
conforme sua proposta.
 
Atenciosamente.
 
 
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Seção de Compras/COMAP/TRE/AL
Pça. Visconde Sinimbu, S/Nº, Centro,
Maceió/AL. CEP: 57.020-720
Telefones: (82) 2122 - 77 12 e 2122 - 7711
 
 

From: "jeferson@setixbrasil.com.br" <jeferson@setixbrasil.com.br>
 To: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES"  <seic@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 11 Jan 2019 13:15:45 -0200
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Subject: [seic] Encaminha Atestado de Capacidade Técnica.
  

Boa tarde 
 
Sr. José Carlos
 
Referente ao contrato desses serviços, o mesmo tinha duração de 12 meses, podendo o mesmo ser
prorrogado, em acordo e interesse das partes, o contrato venceu dia 09/01/2018, sabe me informar se há a
possibilidade de renovação?
 
Lembrando que manifestamos interesse na Renovação.
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Jeferson Robson de C. Ribeiro

 Sócio Administrador
 
SETIX BRASIL - Segurança eletrônica e soluções em TI.

 E-mail: jeferson@se�xbrasil.com.br / contato@se�xbrasil.com.br
 Fone: +55 77 3611-0027 

 Whatsapp: +55 77 9 9972-9280 
 Site: www.se�xbrasil.com.br

 

Alcance de data: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 09:34

 Para: licitacao@setixbrasil.com.br, jeferson@setixbrasil.com.br
 Assunto: Encaminha Atestado de Capacidade Técnica.

 
 
À EMPRESA J R DE CARVALHO RIBEIRO - ME (SETIX BRASIL)

 A/C DE JEFERSON DE C. RIBEIRO
  

Sr. Jeferson,
  

Encaminho em anexo ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA emitido em favor dessa empresa.
  

Por favor, confirmar recebimento.
  

Atenciosamente.
  

José Carlos de Souza
 82 - 2122 7711 e 2122 7712

  
 

 
 
Anexados:

 
Arquivo: PROPOSTA COMERCIAL
2019 Renovação.pdf

Tamanho:
292k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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SETIX BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI                                                                  BAHIA 
CNPJ: 10.750.245/0001-90 IE: 082.548.733                                                                                                                                                + 55 77 3611-0027 / 9 9972-9280 
licitacao@setixbrasil.com.br / jeferson@setixbrasil.com.br                                                                                            
Rua Santa Barbara, nº 330, Vila Rica - Barreiras-BA CEP 47813-036.                                                                                                       DISTRITO FEDERAL 
www.setixbrasil.com.br                                                                                                                                                                                   + 55 61 3356-3680 / 3551-5034 

À 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Renovação de Contrato TRE-AL nº 01/2018 

Proc. SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000. 

 
 

PROPOSTA ECONÔMICA - ATUALIZADA  
 

 
1. Razão Social da Empresa: SETIX BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
EIRELI 
2. CNPJ Nº: 10.750.245/0001-90 
3. Validade da Proposta: 120 (Cento e Vinte) dias 

4. Prazo de Pagamento: Contrato TRE-AL nº 01/2018 

5. A Unidade da Federação na qual será emitido o documento fiscal é: Secretaria Da Fazenda - SEFAZ Bahia. 
6. Apresentamos nossa proposta para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na forma de Pregão Eletrônico, referente ao 

objeto do Contrato TRE-AL nº 01/2018, catando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

 
1. Do Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem fornecimento de peças, conforme es-
pecificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
1.1 A CONTRATADA deverá prover os seguintes serviços para execução do Contrato: 

 
LOTE 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

 
PREÇO 

UNITÁRIO 
MENSAL R$ 

 
PREÇO 

UNITÁRIO 
ANUAL R$ 

 
PREÇO 
ANUAL 

TOTAL R$ 

 

 

1 

01 Nobreak/UPS Logmaster/VIP master M  03 175,00 525,00 6.300,00  

02 Nobreak/IUPS SMS Tecnologia /SINUS 
Double II Black  

02 280,00 560,00 6.720,00 

03 Nobreak/UPS CP Eletrônica/Breakles s 
Ainew  

02 280,00 560,00 6.720,00 

04 Nobreak/UPS CP Eletrônica/TOP DPS 
PA  

02 650,00 1.300,00 15.600,00 

 2.945,00 35.340,00 

Valor Total Global R$ 35.340,00 (Trinta e cinco mil trezentos e quarenta reais) 
 
7. Nos preços cotados estão incluídos todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste pregão, 
inclusive todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, comerciais, fiscais e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem prestados, nada mais sendo lícito pleitear a 
esse título. 
 
8. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. 
 
 
Barreiras/BA, 14 de Janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Jeferson Robson de C. Ribeiro 

CPF: 018.403.015-38 
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De: Engenharia - EEService <engenharia@eletroeletronicaservice.com.br>
 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 16/01/2019 05:46 PM
 Assunto: [seic] SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.

  
Prezado Sr. José Carlos de Souza, boa tarde!
 
Segue em anexo proposta solicitada.
Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente

  
Ranilson Raposo

 Eng Eletricista e Eng Seg Trabalho
 Responsável Técnico - CREA 4862 D/AL

 ELETROELETRÔNICA  SERVICE  LTDA
 Nobreaks/UPS - Baterias VRLA e Estacionárias

Estabilizadores de Tensão - Retificadores - Inversores
Vendas - Assistência Técnica - Locação - Contratos de Manutenção

 Telefone: (082) 3231-4384 / 3231-4469   -   Celular: (082) 9 9122-9028
E-mail.: engenharia@eletroeletronicaservice.com.br - Site:
www.eletroeletronicaservice.com.br
 
 
 
Em ter, 15 de jan de 2019 às 15:58, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

  
 À GERÊNCIA COMERCIAL.

  
Sr. Gerente (Reiteração).

  
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário Federal, CNPJ
sob o nº 06.015.038/0001-41, situado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Farol,
Maceió/AL. CEP 57.051.900, visando à instrução de processo de contratação dos
serviços mencionados no Termo de Referência em anexo, vimos solicitar dessa
empresa proposta de orçamento, para fins de contratação dos serviços que
especifica.

  
Solicito, por gentileza, observar as condições constantes do Termo de Referência,
ou seja, os prazos para as manutenções, bem como as localizações dos equipamentos.

  
Atenciosamente.

  
JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

 Seção de Instrução - TRE/AL.
 82 - 2122 7711 e 2122 - 7712.
  

 
 
Anexados:

 
Arquivo: TRE - Proposta MPC Nobreaks
LOG - SMS - CP (Jan2019) -
comprimida.pdf

Tamanho:
1016k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007708-70.2018 Unidade 1 2

Objeto – CATMAT nº 2658 Nobreak/UPS Logmaster/Vip master M -Arapiraca

Fontes de Consulta

MAPROS (0492700) 253,00 12,83 253,00

SETIX (0492708) 175,00 -65,17 175,00

Eletroservice (0492713) 292,50 52,33 292,50

20,33%

A Planilha  pode ser utilizada 240,17 48,82 240,17

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

240,17 480,33

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)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007708-70.2018 Unidade 2 1

Objeto – CATMAT nº 2658

Fontes de Consulta

MAPROS (0492700) 409,00 49,33 409,00

SETIX (0492708) 175,00 -184,67 175,00

Eletroservice (0492713) 495,00 135,33 495,00

37,60%

A Planilha  pode ser utilizada 359,67 135,22 359,67

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

359,67 359,67

3

Nobreak/UPS Logmaster/Vip master M -Palmeira dos 
Indios

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)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007708-70.2018 Unidade 3 2

Objeto – CATMAT nº 2658 Nobreak/UPS SMS – Sinus Double II Black

Fontes de Consulta

MAPROS (0492700) 220,00 -3,33 220,00

SETIX (0492708) 280,00 56,67 280,00

Eletroservice (0492713) 170,00 -53,33 170,00

20,14%

A Planilha  pode ser utilizada 223,33 44,97 223,33

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

223,33 446,67

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)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007708-70.2018 Unidade 4 2

Objeto – CATMAT nº 2658 Nobreak/UPS – CP Eletrônica Breakless Ainew

Fontes de Consulta

MAPROS (0492700) 220,00 -3,33 220,00

SETIX (0492708) 280,00 56,67 280,00

Eletroservice (0492713) 170,00 -53,33 170,00

20,14%

A Planilha  pode ser utilizada 223,33 44,97 223,33

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

223,33 446,67

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)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007708-70.2018 Unidade 5 2

Objeto – CATMAT nº 2658 Nobreak/UPS – CP Eletrônica TOP DPS PA

Fontes de Consulta

MAPROS (0492700) 430,00 -46,67 430,00

SETIX (0492708) 650,00 173,33 650,00

Eletroservice (0492713) 350,00 -126,67 350,00

26,61%

A Planilha  pode ser utilizada 476,67 126,84 476,67

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

476,67 953,33

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)
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                  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
COMAP

                  SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC

QUADRO RESUMO    
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ON SITE” EM

NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO9 DE PEÇAS

PA 0007708-70.2018

ITE
M DESCRIÇÃO

CATMAT/
CATSER

nº

Quan
tidad

e

Valor médio
Unitário R$

Valor Total
Mensal R$

Valor Total Anual
R$

1 NOBREAK/UPS – LOGMASTER VIPMASTER
M - ARAPIRACA 2658 02 240,17 480,34 5.764,08

2
NOBREAK/UPS – LOGMASTER VIPMASTER
M – PALMEIRA DOS INDIOS 2658 01 359,67 359,67 4.316,04

3 NOBREAK/UPS  SMS  –  SINUS  DOUBLE  II
BLACK 2658 02 223,33 446,66 5.359,92

4 NOBREAK/UPS  –  CP  ELETRÔNICA
BREAKLESS AINEW 2658 02 223,33 446,66 5.359,92

5 NOBREAK/UPS – CP ELETRÔNICA TOP DPS
PA 2658 02 476,67 953,34 11.440,08

VALOR TOTAL MÉDIO ESTIMADO                                                    R$ 32.240,04
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INFORMAÇÃO Nº 618 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento para aferição da vantajosidade na

manutenção do contrato nº 01/2018 firmado com a empresa J R de
Carvalho Ribeiro - ME, SETIX Brasil, referente à manutenção
preventiva e corrretiva "on site" em nobreak/ups, sem fornecimento
de peças, de acordo com o Termo de Referência ajustado 0482422.

Após consulta a diversas empresas do ramo, recebemos
propostas das empresas MAPROS (evento 0492700), Eletroeletrônica
Service (0492713) e da própria SETIX Brasil, em sua última
forma 0492708). 

Tendo em vista as propostas apresentadas, conforme
Planilhas de Estimativas de Preços constantes do evento 0493238 e
Planilha Resumo do evento 0493309, estimamos o valor médio anual
para a contratação da manutenção dos nobreaks/ups na ordem de R$
32.240,04 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e quatro
centavos).

Registramos, ainda, que foram relacionados nas Planilhas
supramencionadas 5 (cinco) itens - no TR são 4 (quatro),
considerando-se a localização dos equipamentos do item 1 do TR, que
são  nos municípios de Arapiraca e de Palmeira dos Índios, com
propostas de orçamentos diferenciados.

Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, a
realização de licitação por meio de Pregão Eletrônico, com fulcro na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação restrita a microempresas e empresas de pequeno porte.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 29/01/2019, às 14:28, 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
0493311 e o código CRC 129036A8.

0007708-70.2018.6.02.8000 0493311v11
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 618, 0493311, 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 30/01/2019, às 12:58, 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
0494035 e o código CRC 9BF178D9.

0007708-70.2018.6.02.8000 0494035v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito de

acordo com a Informação 618, da SEIC (0493311) e posterior
devolução do feito à SLC, para elaborar a minuta do edital e
demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2019, às 21:58, 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
0496960 e o código CRC 400EE5B7.

0007708-70.2018.6.02.8000 0496960v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0496960).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/02/2019, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497035 e o código CRC E7860DC1.

0007708-70.2018.6.02.8000 0497035v1
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  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: STI. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE EM NOBREAKS UPS  
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INFORMAÇÃO Nº 903 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

7 de fevereiro de 2019
Informação nº  34/2019
Sei nº 0007708-70.2018.6.02.8000
 
Senhor Coordenador,
 
1. Realizei a reserva de crédito PE n. 59/2019 (evento 0498412), relativa à
futura licitação para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
ONSITE EM NOBREAKS UPS, sem fornecimento de peças.
 
2. Contudo, lembro que no SEI n. 0004193-27.2018.6.02.8000 foi emitida
reserva de crédito no valor de R$ 107.100,86 (evento 0491554) para atender a
aquisição de extensão de garantia e suporte para equipamentos HP, despesa
pretendida em 2018 e não realizada.
  
3. Convém ponderar que o valor previsto na LOA 2019, no Sistema SIGEPRO
para a despesa agregada Manutenção e conservação de equipamentos de
processamento de dados foi de R$ 213.954,72, sendo utilizado para atender
tanto o presente SEI quanto o citado no item 2.
 
4. Ressalto que à SGO está trabalhando com os valores consignados na LOA
2019, sem neste momente levar em conta a proposição de redução constante
no SEI n. 0008557-42.2018.6.02.8000, evento 0491537, que trata de bloqueio
de crédito orçamentário para atender valores de Restos a pagar inscritos e
reinscritos em 2019, pois ainda não definido pela SAD. Registro que tenho
conhecimento da solicitação via Ofício de orçamento ao TSE, em valor bastante
elevado.
 
Respeitosamente,
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
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Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/02/2019, às 18:09, 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
0498418 e o código CRC ED77BEC0.

0007708-70.2018.6.02.8000 0498418v22
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 59/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/02/2019, às 18:09, 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
0498496 e o código CRC FC190C24.
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2019.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0496960), registro

atendimento através do evento (0498412). Aproveito o ensejo
para encaminhar a Informação SGO nº 903 (0498418) para
ciência do seu teor e notadamente solicitar manifestação
acerca da proposta de ajuste instruída no SEI nº 0008557-
42.2018.6.02.8000, evento (0491537).

Em paralelo, à SLC para ciência e continuidade do
feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/02/2019, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501305 e o código CRC 5999227D.

0007708-70.2018.6.02.8000 0501305v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2019.
Sigam os autos à SLC, para os fins assinalados no

Despacho GSAD 0496960.
Quanto à proposta de ajuste instruída no SEI

nº 0008557-42.2018.6.02.8000, evento (0491537), ela será
submetida à Direção-Geral nos pertinentes autos, com vistas à
ratificação dos ajustes orçamentários propostos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2019, às 20:30, 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
0501345 e o código CRC 32F0039C.

0007708-70.2018.6.02.8000 0501345v1

Despacho GSAD 0501345         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 87



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

1 
 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0007708-70.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
(LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2018 
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 GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, 
sem fornecimento de peças, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 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 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-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, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 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. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
“on site” em nobreak/ups, sem fornecimento de peças, conforme 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

2.1. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços será de 05 
(cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto, 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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3.2.   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. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo 
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos 
no referido diploma legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de 
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. 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; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou 
no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 
disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
4.2. 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. 
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4.3. 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. 
 
4.4. 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 5.450/05). 
 
4.5. 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 
5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

5.1. 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. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005). 
 

5.2. 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 (inciso IV, do art. 13, 
do Decreto 5.450/2005). 
 

5.3. 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. 
 

5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir 
a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 
5.450/2005). 
 

5.4.  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 5.7 do edital; 
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I-A 
deste edital. 

 

5.4.1. 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. 
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5.4.2. 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. 

 
5.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar 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. 

 
5.4.3. Não podem 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 11.1. 

 
5.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo 
do produto ofertado. 

 

5.5. As declarações referidas no subitem 12.1 “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). 
 

5.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como 
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc. 
 

5.7. 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. 
 

5.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 

5.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 

5.10. 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. 
 

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente 
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pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo 
se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos 
itens deste edital. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

6.1. 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. 
 

6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 
 

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

7.1.  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. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total dos serviços que 
compõe o lote único. 

 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o 
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 

7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que 
for recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 

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

7.6.  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. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior 
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá 

Minuta de edital (0503498)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 92



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

6 
 

 

 

reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no 
endereço utilizado para divulgação desta licitação. 

 

7.7.   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. 

 

7.8.  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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

8.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de 
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

9.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço por global (lote único), decidindo sobre a aceitação do 
preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos 
como limites máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os 
preços de referência, disponíveis no Anexo I-D deste edital, que representam 
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. 

 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 
ofertado. 
 

9.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em 
conformidade com o Anexo I-C, devidamente preenchido, onde constem 
os valores unitários e totais de cada um dos itens que compõe o lote 
único, possibilitando que o pregoeiro afira se o critério de aceitabilidade 
em relação aos valores unitários de cada item foi respeitado. 
  

9.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer 
o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 

9.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará 
o resultado de julgamento das Propostas de Preços. 

 

9.5.  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 
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procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. 
 

9.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o 
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.   A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, caso 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. 

 

10.2. Também deverá ser remetida, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, o modelo de proposta, em 
conformidade com o Anexo I-C, devidamente preenchido, onde constem os 
valores unitários e totais de cada um dos itens que compõe o lote único. 

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 
 

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: 
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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;  

d) documentos que comprovem o atendimento aos requisitos 
estabelecidos no item 8.4 deste Edital, nos termos do Decreto nº 
7.174/2010, caso tenha sido exercido o direito de preferência; 

d.1) em relação aos subitens 8.1.1 e 8.1.3, a comprovação 
poderá ser feita por meio de uma das alternativas abaixo: 

d.1.1) eletronicamente, por meio de consulta ao sítio 
eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; ou 

d.1.2) por documento expedido para esta finalidade pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia ou pelo SUFRAMA. 

d.2) em relação ao subitem 8.4.2, a comprovação poderá ser 
feita por meio de uma das alternativas abaixo: 

d.2.1) eletronicamente, por meio de consulta ao sítio 
eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia; ou 
 
d.2.2) por cópia da página do Diário Oficial da União em que 
foi publicado o Reconhecimento da Condição de Bem 
Desenvolvido no País, conforme disposto na Portaria MCT nº 
950, de 12.12.2006. 
 

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 12.4.1. e 12.4.3. 
 
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 11.1. 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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. 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. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas). 

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
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12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 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. 
 
13 - DOS RECURSOS. 
 
13.1.  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. 
 
13.2.  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. 
 
13.3.  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 3 (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. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  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. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  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. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Havendo prorrogação, o reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 
(doze) meses e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, 
ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este 
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limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores praticados 
no mercado. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.2.  Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
16.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no 
item 16.1, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o 
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 
 
16.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
16.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, 
no ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.6.  O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e 
por igual período. 
 
16.7.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
17 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
17.1.  O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 
(cinco) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato. 
 
17.2.   Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da 
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas no 
Termo de Referência (Anexos I e I-A) e na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior 
e consequente aceitação. 

 
17.3. Os serviços serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) incompatibilidade com as especificações previstas no Edital ou 
na proposta de preços; 
b) presença de defeito de qualquer natureza. 
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17.4. O recebimento definitivo não exime a empresa de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as 
normas de proteção ao consumidor. 
 
17.5.  O prazo para a Seção 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. 
 
17.6.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante 
formulário próprio. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  O 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 5 anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos 
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
18.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
18.4.  O licitante contratado, 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) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do 
prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, considerando-
se como inexecução parcial, quando houver percentual de 
execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual de 
execução; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral 
contratado, em razão de inexecução total, ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações 
assumidas.  

 
18.4.1.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma 
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, 
apenas, o valor do material em atraso. 
 
18.4.2. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
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ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 

18.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
18.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, 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.  
 
18.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.13. 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.  
 
18.14.  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 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
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19.1.  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue somente 
após a entrega definitiva dos bens. 
 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento 
não incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
19.6.  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% 
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
33.90.39. 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam 
solicitados pela contratada; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; e 
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c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
pertinentes. 

 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as 
disposições e especificações do Edital e com os termos da proposta 
de preços; 
 
b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro; 
  
c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de 
manutenção preventiva; 
 
d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção 
corretiva no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer 
ônus adicional ao preço da mensalidade paga por força da 
contratação; 
 
e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção preventiva e 
corretiva em horário comercial, excluindo sábados, domingos e 
feriados; 
 
f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando 
efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos; 
 
g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções 
técnicas sejam executadas por técnicos especializados, instruídos e 
monitorados por seu Centro de Assistência Técnica; 
 
h) Realizar todas as manutenções preventivas e/ou corretivas no 
local onde os equipamentos se encontram instalados ou no 
laboratório do TRE/AL, consoante necessidade que o serviço requer; 
 
i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor de 
Serviços do TRE/AL, o relatório dos serviços executados, relatando 
as condições reais de funcionamento do equipamento; 
 
j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado 
durante os atendimentos técnicos; 
  
k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendido pelo TRE/AL; 
 
l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
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válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
 
m) 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; 
 
n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, 
Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) 
que sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o 
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em 
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
23.2.  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. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
licitação. 
 
23.4.  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. 
 
23.5.  Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos para que os 
licitantes, nas fases de aceitação da proposta e de habilitação jurídica e fiscal, 
respondam aos eventuais questionamentos efetuados pelo pregoeiro. 
 
23.6.  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. 
 
23.7.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
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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. 
 
23.8.  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. 
 
23.9.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.13. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.14. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.10, no 
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Projeto Básico; 
ANEXO I-B – Localização dos no-breaks; 
ANEXO I-C – Modelo de Proposta com os valores unitários e totais dos 
itens que compõe o lote único; 
Anexo I-D - Especificações do lote, itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato 
(Sugestão); 
ANEXO III – Minuta de contrato. 

 
23.16. 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. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 
1. Objeto 

Contratação de empresa especializada para prestação de 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON 

SITE “ EM NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Quantidades 

Item Descrição Qtd 

 
 

01 

Nobreak/UPS – LOGMASTER 

VIPMASTER M 

 
 

03 

 

 
02 

Nobreak/UPS - SMS 

TECNOLOGIA 

SINUS DOUBLE II BLACK 

 

 
02 

 

 
03 

Nobreak/UPS - CP 

ELETRÔNICA 

BREAKLESS AINEW 

 

 
02 

 

 
04 

Nobreak/UPS 

- CP ELETRÔNICA TOP 

DPS PA 

 

 
02 

 

3. Especificação 

do Objeto 

 

As especificações detalhadas estão presentes no Projeto Básico de 

Aquisição 

4. Valor Estimado 

da Aquisição 

Item Valor Unitário Subtotal 

01 
  

02 
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03 

  

04 
  

Total do Lote: 
 

 
 
 
 
 

5. Justificativa 

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e 

fornecer descritivo de peças e realizar serviços necessários à 

manutenção preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-

break de médio e grande porte pertencente ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, 

com realização de serviços de reparo com fornecimento de peças, 

caso autorizado. 

 
 
 
6. Prazo de 

Entrega 

 

O início da prestação dos serviços deve ocorrer em, no máximo, 

05 (cinco) dias corridos após a confirmação de recebimento da 

ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento 

equivalente. 

7. Adjudicação Por Lote 

8. Classificação 

Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

9. Local de 

Instalação 

Vide Projeto Básico de Aquisição 

10. Unidade 

Fiscalizadora 

 

Secretaria de Tecnologia da Informação 

11. Gestão 

Contratual 

Secretaria de Administração 

 

Adequação à Resolução CNJ nº 182/2013, Capítulo V, art. 18 
 

§3º ...  

I – a definição do objeto com a descrição sucinta, precisa, clara e suficiente 
do que se pretende contratar; 

Suprido no Item 1 – Objeto, do presente Termo de Referência. 
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§3º ... 
II – a fundamentação da contratação dispondo, entre outros elementos 
pertinentes, sobre: 

a) a motivação da contratação; 

Suprido no Item 5 – Justificativa, do presente Termo de Referência. 

b) os objetivos a serem alcançados por meio da contratação;  

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela alimentação elétrica de 
ativos indispensáveis à infraestrutura de TI, em casos de interrupção do fornecimento 
usual de energia elétrica, de forma a garantir e salvaguardar investimentos já 
realizados em equipamentos, bem assim mitigar situações que possam interromper os 
serviços de TI. 

c) os benefícios diretos e indiretos resultantes da contratação;  

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 15 – Benefícios Esperados (art. 14, IV, c): 

 Aumento da confiabilidade e disponibilidade deste Tribunal; 

 Mitigação de problemas relacionados a defeitos; 

 Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de 
equipamentos. 

d) o alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico do 

órgão ou de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 14 – Alinhamento da Solução (art. 14, IV, 
b): 
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à 
necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e inoperância 
de serviços e sistemas informatizados. 

e) a referência aos Estudos Preliminares da STIC realizados, apontando 

para o documento ou processo administrativo de contratação que contém 

os referidos estudos; 

Processo SEI nº 0008359-73.2016.6.02.8000, documento 0204973 

f) a relação entre a demanda prevista e a quantidade de bens e/ou 

serviços a serem contratados, acompanhada dos critérios de medição 

utilizados, e de documentos e outros meios probatórios;  

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 16 – Relação entre a Demanda 

Prevista e a Contratada (art. 14, IV, d): 

A demanda corresponde a necessidade real do Regional 
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g) a análise de mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação com   

o levantamento das soluções disponíveis e/ou contratadas por órgãos ou 

entidades da Administração Pública, seus respectivos valores, bem como 

a definição e a justificativa da escolha da solução; 

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 3.3 – Soluções Disponíveis no 

Mercado de TIC (art. 14, I, a): 

Não se vislumbra serviço substitutivo. 

h) a natureza do objeto com a indicação dos elementos necessários para 

caracterizar o bem e/ou serviço a ser contratado; 

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 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 prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos. 

i) o parcelamento ou não dos itens que compõem a Solução de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, desde que se mostre técnica e 

economicamente viável, com vistas a ampliar a competitividade sem 

perda de economia de escala, bem como a forma de adjudicação da 

contratação; 

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 20.2 – Parcelamento do Objeto 

(art. 16, II): 

Não se vislumbra parcelamento. 

j) a forma e o critério de seleção do fornecedor com a indicação da 

modalidade e o tipo de licitação escolhidos, bem como os critérios de 

habilitação obrigatórios, os quais deverão ser estabelecidos, no mínimo, 

de acordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e 

competitividade; 

Na forma dos Estudos Preliminares, Item 20.4 – Modalidade e Tipo da 

Licitação (art. 16, IV): 

O RP pretendido 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 do tipo menor 

preço. 

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 
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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). 

k) as informações acerca do impacto ambiental decorrente da 

contratação; 

Não se vislumbra impacto ambiental decorrente da Contratação. 

l) a conformidade técnica e legal do objeto com a indicação das normas 

técnicas e legais, caso existam, as quais a Solução de Tecnologia da 

Informação e Comunicação deverá estar aderente; 

Previstas no conjunto das Especificações. 

m) as obrigações contratuais que o órgão e a empresa contratada 

deverão observar. 

III – a especificação técnica detalhada do objeto necessária para gerar os 

resultados pretendidos com a contratação, contendo os seguintes 

elementos mínimos: 

a) o modelo de execução e de gestão do contrato, contendo a forma 

como será executado e gerido desde o início até o seu encerramento, 

propondo a descrição: de 1 a 11 

IV – os requisitos técnicos específicos a serem atendidos pelos bens e/ou 

serviços a serem entregues; e 

 V – a proposta de modelos (templates) a serem utilizados na contratação 

São atendidos na forma consuetudinária deste Órgão pelo conjunto de documentos 

que compõe o Termo de Referência, Projeto Básico, Edital da Licitação e pelo próprio 

Contrato firmado. 
 

 

Minuta de edital (0503498)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 109



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

23 
 

 

 

Maceió – AL, 17 de dezembro de 2018. 

 

 

                Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
Cristino Hermano de Bulhões  

Chefe da Seção de Suporte Operacional 
 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto  
Coordenador de Infraestrutura 
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                                         ANEXO I-A 
 

PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO 
 
 

A) Condições Gerais: 
 

A.1. Todas as especificações aqui exigidas deverão ser confirmadas pelo Tribunal 

durante a realização do pregão eletrônico de aquisição; 

A.2. Somente serão aceitas propostas que contemplem o lote de maneira integral; 

B) Especificações Técnicas : 

B.1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 

09 (NOVE) NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

durante o período de 12 (doze) meses; 

B.2. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS: 

 

Item Qtd Descrição Configuração 

 (Entrada/ Saída) 

Potência Local da 
Instalação 

 

 

01 03 

Nobreak/UPS - 

LOGMASTER 

VIPMASTER 

M 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

 

6,0 kVA 

 

Maceió/AL 

 

02 02 

Nobreak/UPS - 

SMS 

TECNOLOGIA 

SINUS 

DOUBLE II 

BLACK 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

 

 

10,0 kVA 

 

    

Maceió/AL 

 

03 02 

Nobreak/UPS - 

CP 

ELETRÔNICA 

BREAKLESS 

AINEW 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

10,0 kVA 

 

    

Maceió/AL 

 

04 02 

Nobreak/UPS 

- CP 

ELETRÔNICA 

TOP DPS PA 

 

Trifásico/ 

Trifásico 

 

20,0 kVA 
Maceió/AL 
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B.3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE: 

B.3.1. Inspeção visual do equipamento; 
 

B.3.2. Inspeção e teste do banco de baterias; 
 

B.3.3. Limpeza Geral; 
 

B.3.4. Medições das tensões de entrada e saída; 
 

B.3.5. Medições das correntes de entrada e saída; 
 

B.3.6. Medições da corrente de neutro; 
 

B.3.7. Execução de teste de operação da UPS sem entrada de tensão no 

carregador das baterias; 

B.3.8. Simulação de falta de energia elétrica da concessionária; 
 

B.3.9. Verificação de estados dos ventiladores/exaustores; 
 

B.3.10. Verificação das características dos módulos tiristores 

 do retificador e da chave estática (quando houver); 

B.3.11. Verificação das características dos capacitores do filtro DC e do filtro 

AC de saída; 

B.3.12. Verificação das características das pontes comutadoras do inversor; 

B.3.13. Verificação das formas de onda da saída do retificador de cada ponte 

comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando necessário); 

B.3.14. Verificação da existência de temperaturas elevadas; 
 

B.3.15. Medição da autonomia em descarga, conforme existentes; 
 

B.3.16. Verificação das fiações, conexões e reaperto geral; 
 

B.3.17. Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle (quando 

necessário); 

B.3.18. Manutenção e ajuste do conversor de baterias 
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(quando necessário); 

B.3.19. Aferição e ajuste da frequência de saída (quando necessário); 
 

B.3.20. Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário); 
 
 

B.3.21. Testes operacionais; 
 

B.3.22. Funcionamento via rede/bateria/rede; 
 

B.3.23. Funcionamento via BY PASS (linha direta); 
 

B.3.24. Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada); 
 

B.3.25. Reaperto geral de conexões; 
 

B.3.26. Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto do 

contrato. 

B.4. Detectada ocorrência de defeito(s) nos equipamentos, a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para que realize a devida 

manutenção corretiva, devendo a CONTRATADA atender ao chamado 

técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus 

adicional ao preço da mensalidade paga por força deste contrato. 

B.5. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e Corretiva 

serão realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos e 

feriados. 

B.6. A CONTRATADA realizará visitas periódicas às instalações da 

CONTRATANTE, visando efetuar a manutenção preventiva dos 

equipamentos. 

B.7. Além das visitas periódicas, serão feitas intervenções técnicas de 

manutenção corretiva, sempre que necessário. 

B.8. Todas as manutenções e intervenções técnicas serão executadas por 

técnicos especializados, instruídos e monitorados pelo Centro de 

Assistência Técnica da CONTRATADA. 
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B.9. O horário em que serão realizadas as manutenções preventivas será 

determinado pela CONTRATANTE. 

B.10. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão realizadas no 

local onde os equipamentos se encontram instalados ou no laboratório da 

CONTRATADA, consoante necessidade que o serviço requer. 

B.11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem- se 

tão somente aos equipamentos discriminados no item EQUIPAMENTOS 

A SEREM ATENDIDOS, com suas localizações correspondentes, sendo 

que eventuais transferências ou mudanças de locais deverão ser 

previamente comunicadas à CONTRATADA e correrão por conta da 

CONTRATANTE. 

B.12. A cada atendimento técnico será apresentado ao Supervisor de 

Serviços, o Relatório dos serviços executados relatando as condições reais 

de funcionamento do equipamento. 

B.13. A CONTRATADA manterá seu pessoal devidamente uniformizado e 

identificado quando durante os atendimentos técnicos 

B.14. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 
 

B.14.1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA 

ao local onde estão acondicionados os equipamentos, visando a 

manutenção e intervenções técnicas. 

B.14.2. Colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA, nos 

horários estabelecidos para manutenção e durante o tempo necessário 

para conserto e testes. 

B.14.3. Colocar à disposição da CONTRATADA um espaço adequado 

para acondicionamento temporário de instrumentos, manuais e 

materiais destinados à manutenção. 

B.15. PEÇAS E COMPONENTES: 
 

B.15.1. Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a 

aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE. 
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B.15.2. A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças 

passíveis de substituição. 

B.15.3. A troca de peças dos equipamentos, quando necessária, será 

efetuada pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus. 

B.16. Periodicidade das Manutenções 
 

B.16.1. Quadrimestral, sendo a primeira a ser realizada em um prazo de até 8 

(oito) dias úteis após a assinatura do Contrato, com o agendamento a ser 

formalizado pela contratada junto ao Gestor de Contrato. 
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                                      ANEXO I-B 
 

 
                     LOCALIZAÇÃO DOS NO-BREAKS 
 

 

Descrição Qtd Localização 

 
 

Nobreak/UPS – LOGMASTER 
VIPMASTER M 

 
 
 

03 

02 (Rua Gervásio de Oliveira 

Lima, 147, Novo Horizonte, 

Arapiraca) 

 

01 (Praça da Independência, 252, 

Centro, Palmeira dos Índios) 

Nobreak/UPS - SMS TECNOLOGIA 
SINUS DOUBLE II BLACK 

 

02 

 

Praça Sinimbu, s/n, Centro, 
Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA 
BREAKLESS AINEW 

 

02 

 
Avenida Fernandes Lima, 3487, 
Farol, Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA 
TOP DPS PA 

 

02 

 
Avenida Aristeu de Andrade, 377, 
Farol, Maceió 

Localização atualizada em 17/12/2018 
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                                                ANEXO I-C 

 
 

MODELO DE PROPOSTA COM OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS 
QUE COMPÕE O LOTE ÚNICO 

 
 

 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02    

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos Índios 
01    

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS Double 

II Black 
02    

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 

Breakless Ainew 
02    

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica TOP 

DPS PA 
02    

VALOR TOTAL DO LOTE   
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ANEXO I-D 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS 
E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02 240,17 480,34 5.764,08 

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos Índios 
01 359,67 359,67 4.316,04 

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS Double 

II Black 
02 223,33 446,66 5.359,92 

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 

Breakless Ainew 
02 223,33 446,66 5.359,92 

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica TOP 

DPS PA 
02 476,67 953,34 11.440,08 

VALOR TOTAL DO LOTE  32.240,04 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019  
  

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. 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 
 
 

CONTRATO Nº XX/2019 
PA SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000 

 
MINUTA 

 

Contrato de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva “on 
site” em nobreak/ups, sem fornecimento 
de peças, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na 
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representada 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, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, e-mail: XXXX, Fone: XXXX, neste ato representada por XXXX, 
doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva “on site” em 
nobreak/ups, sem fornecimento de peças, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no 
Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto 
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as 
disposições da Lei federal nº 8.078/90, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site 
www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem 
fornecimento de peças, conforme as disposições deste contrato e do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 

O presente contrato tem o valor global estimado de R$ XX (XXXX), 
conforme discriminado na tabela abaixo: 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I-A do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2019. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
  
  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue somente 
após a entrega definitiva dos bens. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02  

 

 

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos 
Índios 

01  

 

 

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS 
Double II Black - Maceió 

02  

 

 

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 
Breakless Ainew - Maceió 

02  

 

 

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica 

TOP DPS PA - Maceió 
02  
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PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 
anexar à nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o 
valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRFAO QUINTO -  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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

 A prestação dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 
05 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as 
disposições e especificações do Edital e com os termos da proposta 
de preços; 
 
b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro; 
  
c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de 
manutenção, devendo a primeira ser realizada em um prazo de até 
08 (oito) dias úteis após a assinatura deste contrato; 
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d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção 
corretiva no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer 
ônus adicional ao preço da mensalidade paga por força da 
contratação; 
 
e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção preventiva e 
corretiva em horário comercial, excluindo sábados, domingos e 
feriados; 
 
f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando 
efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos e efetuar 
intervenções técnicas de manutenção corretiva, sempre que 
necessário; 
 
g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções 
técnicas sejam executadas por técnicos especializados, instruídos e 
monitorados por seu Centro de Assistência Técnica; 
 
h) Realizar todas as manutenções preventivas e/ou corretivas no 
local onde os equipamentos se encontram instalados ou no 
laboratório do TRE/AL, consoante necessidade que o serviço requer; 
 
i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor de 
Serviços do TRE/AL, o relatório dos serviços executados, relatando 
as condições reais de funcionamento do equipamento; 
 
j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado 
durante os atendimentos técnicos; 
  
k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendido pelo TRE/AL; 
 
l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
 
m) 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; 
 
n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, 
Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993; 
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p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) 
que sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
durante a execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – É expressamente proibida, ainda, a retirada de 
partes e peças de um equipamento para substituição em outro, salvo 
se documentalmente autorizado pelo gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão 
contratual, caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
09/2005-CNJ.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam 
solicitados pela contratada; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;  
 
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
pertinentes; 
 
d) Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA 
ao local onde estão acondicionados os equipamentos, visando à 
manutenção e intervenções técnicas; 
 
e) Colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA, nos 
horários estabelecidos para manutenção e durante o tempo 
necessário para conserto e testes; 
 
f) Colocar à disposição da CONTRATADA um espaço adequado para 
acondicionamento temporário de instrumentos, manuais e 
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materiais destinados à manutenção; 
 
g) Adquirir peças de reposição e/ou substituição, se necessário. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) 
Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, 
podendo para isso: 
 

a) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado; 
 
b) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 
CONTRATADA, podendo efetivar avaliação periódica; 
 
c) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido 
o equivalente à indisponibilidade dos mesmos, por motivos 
imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções 
disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93, por até 60 (sessenta) meses.  
 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada 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 5 anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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 do TRE/AL, 
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de 
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à licitante contratada juntamente com as multas convencionais e de 
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO -  A Contratada, durante a execução da contratação, 
ficará sujeita à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo 
com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do 
prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, considerando-
se como inexecução parcial, quando houver percentual de 
execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual de 
execução; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral 
contratado, em razão de inexecução total, ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações 
assumidas.  

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa 
que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 
intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a 
contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União 
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– GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do 
valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do 
mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela 
tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com 
as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
DE PREÇOS DA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos 
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019 e às estipulações da 
proposta de preços da Contratada, documento SEI nº XXXX, constantes no 
procedimento administrativo SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em 
Maceió/Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes abaixo: 

Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 

Pelo TRE/AL  
 

    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
        Presidente do TRE/AL 

 
 

Pela Empresa 
       Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 1284 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

Sr. Secretário,

 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção sem
fornecimento de peças.
 
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições relativas ao pagamento e às sanções administrativas.
 
Salientamos que a referida minuta foi elaborada para conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação
do certame, em virtude do exposto pela Seção de Compras (evento SEI nº
0493311).
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi 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
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/02/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/02/2019, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2019, às 19:08, 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
0503500 e o código CRC 2EB4E3E5.

0007708-70.2018.6.02.8000 0503500v2
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
À Assessoria Jurídica.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
 
Senhor Assessor,
 
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso

X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0503498.

Ratificamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.

Por fim, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2019, às 15:39, 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
0503919 e o código CRC 8573E3B1.

0007708-70.2018.6.02.8000 0503919v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Trata-se de pretensão de renovação do Contrato nº

01/2018: 0341101, que versa sobre prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups,
sem fornecimento de peças.

Ao longo da instrução, percebeu-se mais vantajoso
licitar os serviços pretendidos que prorrogar o contrato
vigente, vide informação da SEIC, lançada no evento
SEI 0478012. Com isso, o Termo de Referência original foi
adaptado e ajustado (0482422), sendo aprovado por Vossa
senhoria no evento SEI 0483084.

Ocorre que, com a mudança na estratégia escolhida
para contratação dos serviços pretendidos, faz-se necessário
também juntar aos autos novo Documento de Oficialização da
Demanda de Solução de Tecnologia da Informação bem
como nova portaria de nomeação da Equipe de Planejamento,
que elaborará novo documento de  “Estudos Preliminares”, na
forma da regulamentação de regência.

Por essa razão, devolvo-lhe os presentes autos,
para aperfeiçoamento da instrução.

Respeitosamente.
 

Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 20/02/2019, às 13:41, 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
0504687 e o código CRC 3166E42C.
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
Tendo em vista o Despacho AJ-DG 0504687,

devolvo o feito à apreciação do ilustre Secretário de TIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504919 e o código CRC BF45B5D2.

0007708-70.2018.6.02.8000 0504919v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

avaliação e manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/02/2019, às 11:23, 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
0506303 e o código CRC C871F92E.

0007708-70.2018.6.02.8000 0506303v1
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 11 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD

tem por objeto a contratação de empresa especializada para efetuar avaliação
e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande
porte deste Regional.

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.

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e
fornecer descritivo de peças e realizar serviços necessários à manutenção
preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-break de médio e
grande porte pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e caso
econômica e funcionalmente viável, com realização de serviços de reparo com
fornecimento de peças, caso autorizado, vez que findo o Contrato TRE/AL nº
01/2018
3. Lista de requisitos:

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de
Referência abrangerão avaliação nos seguintes itens de equipamentos:

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no
Fórum Eleitoral de Maceió, eventualmente no Fórum Eleitoral de Arapiraca e no
Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios;
os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento
não devem incluir substituição ou inserção de peças, sendo os custos única e
exclusivamente referentes aos serviços executados de avaliação, consoante
apresentado na proposta de preços da CONTRATADA, sendo este o único que
não requer autorização prévia da gestão para sua execução, vez que decorrente
do contrato.
os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva
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devem considerar os serviços de limpeza interna, revisão de conexões elétricas e
eletrônicas, inspeção de placas eletrônicas de controle/potência, medição de
tensão total do banco de baterias, medição do circuito conversor de baterias
(aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saída (aferição/ajuste,
se necessário), verificação das formas de onda do retificador/inversor e ajuste, se
necessário, verificação do circuito de ventilação forçada e testes operacionais;
os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de
90 (noventa) dias, contado do dia da devolução do bem, ou seja, os orçamentos
decorrentes das avaliações e a própria avaliação, esta última no caso de nova
avaliação decorrente de efetivo reparo do defeito apontado inicialmente.
os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos
de retirada e devolução do equipamento, caso necessário seu recolhimento à
laboratório, caberão à contratada;
a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida
autorização dada pelo gestor contratual.
o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no
orçamento pós-avaliação. 

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

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela
alimentação elétrica de ativos indispensáveis à infraestrutura de TI, em casos
de interrupção do fornecimento usual de energia elétrica, de forma a garantir
e salvaguardar investimentos já realizados em equipamentos, bem assim
mitigar situações que possam interromper os serviços de TI.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrande demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante técnico: Assistente IV da Seção de Suporte Operacional

6. Fonte do recurso orçamentário:
Orçamento 2019 - Manutenção e Conservação de Máquinas e

Equipamentos
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:

8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação

8. Expectativa de entrega:
Até maio de 2019.

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;

Os serviços desenvolvidos na sede, nos cartórios eleitorais e
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escritórios remotos guardam necessidade extrema da infraestrutura de TI e
de serviços informatizados providos pelos equipamentos que são dependentes
de no-breaks em caso de falha no fornecimento usual de energia.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de capacitação, vez que o presente serviço é
especializado e além da competência desta área.
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 há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O prazo de entrega tem como limite inicial maio/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Não há demanda desta natureza.
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.
§ 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;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
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entidade; e
O serviço representa a real demanda de manutenção preventiva

e corretiva de no-breaks de médio e grande porte do Regional.
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.

Os serviços serão monitorados pelas unidades onde os
equipamentos estão instalados nos cartórios eleitorais e escritórios remotos e
pela STI  que na ocorrência de falhas realizarão chamados e em prazos
estabelecidos deverá realizar os serviços. O não cumprimento do prazo dos
serviços acarretará sanções e penalidades.
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.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenadora, em 22/02/2019, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506325 e o código CRC D4C3A2F6.

0007708-70.2018.6.02.8000 0506325v4
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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 fevereiro de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0506303 e considerando os

apontamentos do Despacho AJ-DG 0504687, envio o Documento de
Oficialização de Demanda, doc. 0506325,   para o desenvolvimento
das providências administrativas subsequentes, a fim de assegurar a
contratação dos serviços em tela.

Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, indico o
titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o titular da Assistência IV da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/02/2019, às 11:39, 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
0506331 e o código CRC 3743C4EC.

0007708-70.2018.6.02.8000 0506331v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Aprovo o documento de oficialização da demanda

apresentado e solicito a continuidade de trâmite destes autos,
inclusive com a indicação de integrante administrativo e
posterior publicação de portaria.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Suporte Operacional,
como integrante técnico.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/02/2019, às 12:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506398 e o código CRC 4F40844E.

0007708-70.2018.6.02.8000 0506398v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo.

contratação de empresa especializada para efetuar avaliação e
manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e
grande porte deste Regional.

 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria a indicação, para composição da Comissão de Planejamento
da Contratação como integrante administrativo, o servidor Erivaldo
José de Souza, lotado na Seção de Manutenção e Reparos deste
Tribunal.

Por oportuno, em face da natureza da aquisição
pretendida, peço vênia para evoluir o presente procedimento a Vossa
Senhoria, sugerindo que seja formulada consulta à Secretaria de
Tecnologia da Informação quanto ao prescrito no Art. 12, § 7.º, II, da
citada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:45, 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
0508790 e o código CRC 372D0FEB.

0007708-70.2018.6.02.8000 0508790v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de março de 2019.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento com vistas à contratação

de  SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto
a contratação de empresa especializada para efetuar avaliação e
manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e
grande porte deste Regional. 

Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia da Informação (0506398) e de Administração (0508790),
mais o Documento Oficial de Demanda (0506325), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à consideração de Vossa
Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a fim de implementar os estudos voltados à
contratação ora mencionada, como membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, os servidores que
ocupam o cargo de Coordenador de Infraestrutura, e a Função de
Chefe da Seção de Apoio ao Usuário, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, e bem assim, para atuar como representante
administrativo, o servidor Erivaldo José de Souza, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 01/03/2019, às 12:30, 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
0510039 e o código CRC 57A92E62.

0007708-70.2018.6.02.8000 0510039v1
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PROCESSO : 0007708-70.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Documento de Oficialização de Demanda – DOD nº 11/2019. Contratação. Serviços. Avaliação e manutenção corretiva. Equipamento
do tipo no-break de médio e grande porte.

 

Decisão nº 708 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Acato as indicações formalizadas pelas unidades envolvidas com

o Documento de Oficialização de Demanda – DOD (0506325), acato o que
sugere a Ilustríssima Senhora Diretora-Geral em Exercício e, com isso, ratifico
as indicações para que integrem a Comissão de Planejamento.

 
Devolva-se à Diretoria-Geral para as providências pertinentes.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/03/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510436 e o código CRC BCCA3A52.

0007708-70.2018.6.02.8000 0510436v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 112/2019 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 0007708-
70.2018.6.02.8000 ;

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 contratar de empresa
especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo
no-break de médio e grande porte deste Regional, consoante descrição no documento
de oficialização de demanda, composta pelos representantes das unidades
demandante e técnica, respectivamente, os servidores que ocupam o cargo de
Coordenador de Infraestrutura, e a Função de Chefe da Seção de Apoio ao Usuário,
lotados na Coordenadoria de Infraestrutura, e bem assim, para atuar como
representante administrativo, o servidor Erivaldo José de Souza, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos deste Tribunal.

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 14 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/03/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514005 e o código CRC E3DAA825.

0007708-70.2018.6.02.8000 0514005v3

Publicador_DJE nº 20190048
Disponibilização: 14/03/2019
Publicação: 15/03/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 112/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 048, de 15/03/2019, à fl. 08.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 15/03/2019, às 10:59, 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
0514853 e o código CRC 7C74BAC2.

0007708-70.2018.6.02.8000 0514853v2
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 112/2019 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0514853, 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 FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2019, às 14:17, 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
0514861 e o código CRC 2C04946B.

0007708-70.2018.6.02.8000 0514861v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Sigam os autos à SMR, para ciência do servidor

designado pela Portaria Presidência nº 112/2019 (0514005).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2019, às 12:23, 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
0516132 e o código CRC F27B0EA7.

0007708-70.2018.6.02.8000 0516132v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

observância do despacho do Senhor Diretor-Geral.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/03/2019, às 13:10, 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
0516183 e o código CRC 2E10CFA6.

0007708-70.2018.6.02.8000 0516183v1
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Estudos Preliminares

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

O prédio-sede, o Fórum Eleitoral de Maceió, o Fórum Eleitoral de
Arapiraca e outros cartórios eleitorais de grande porte, tão logo concluídas as
atividades de remanejamento e reinstalação de equipamentos, são equipados
com no-breaks de médio e grande porte.

Desta forma, todos os ativos de TI, notadamente de
infraestrutura de TI, deste locais, são dependentes do correto e regular
funcionamento dos no-breaks instalados.

A grande maioria dos no-breaks de médio e grande porte deste
Regional, embora operacionais, já ultrapassaram o período de garantia. sendo
altamente recomendável que a Administração, como medida de salvaguarda e
como parte de planejamento que diz respeito à alta disponibilidade de serviços
de TI, tenha serviço contratado de manutenção preventiva e corretiva para
que não se faça necessário a contratação emergencial de tais serviço e/ou a
interrupção dos serviços prestados até a regular contratação, mesmo que
emergencial.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

01. Contratação de empresa especializada para prestação de
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 09
(NOVE) NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, durante o período de
12 (doze) meses.  

02. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS: 

Item Qtd Descrição
Configuração

(Entrada/Saída)
Potência Local da

Instalação

01 03
Nobreak/UPS -
LOGMASTER

VIPMASTER M
Monofásico/Monofásico 6,0 kVA

02 em
Arapiraca/AL

01 em
Palmeira dos

Índios/AL

02 02

Nobreak/UPS - SMS
TECNOLOGIA

Monofásico/Monofásico 10,0
kVA Maceió/AL
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02 02
SINUS DOUBLE II

BLACK

Monofásico/Monofásico kVA Maceió/AL

03 02
Nobreak/UPS - CP

ELETRÔNICA
BREAKLESS AINEW

Monofásico/Monofásico 10,0
kVA Maceió/AL

04 02
Nobreak/UPS -

 CP ELETRÔNICA
TOP DPS PA

Trifásico/Trifásico 20,0
kVA Maceió/AL

03. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE:
3.1- Inspeção visual do equipamento;
3.2- Inspeção e teste do banco de baterias;
3.3- Limpeza Geral;
3.4- Medições das tensões de entrada e saída;
3.5- Medições das correntes de entrada e saída;
3.6- Medições da corrente de neutro;
3.7- Execução de teste de operação da UPS sem entrada de

tensão no carregador das baterias;
3.8- Simulação de falta de energia elétrica da concessionária;
3.9- Verificação de estados dos ventiladores/exaustores;
3.10-Verificação das características dos módulos tiristores do

retificador e da chave estática (quando houver);
3.11-Verificação das características dos capacitores do filtro DC e

do filtro AC de saída;
3.12-Verificação das características das pontes comutadoras do

inversor;
3.13-Verificação das formas de onda da saída do retificador de

cada ponte comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando
necessário);

3.14-Verificação da existência de temperaturas elevadas;
3.15-Medição da autonomia em descarga, conforme existentes;
3.16-Verificação das fiações, conexões e reaperto geral;
3.17-Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle

(quando necessário);
3.18-Manutenção e ajuste do conversor de baterias (quando

necessário);
3.19-Aferição e ajuste da freqüência de saída (quando

necessário);.
3.20-Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário);
3.21-Testes operacionais;
3.22-Funcionamento via rede/bateria/rede;
3.23-Funcionamento via BY PASS (linha direta);
3.24-Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada);
3.25-Reaperto geral de conexões
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3.26-Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto
do contrato. 

 
04. Detectada ocorrência de defeito(s) nos equipamentos, a

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para que realize a devida
manutenção corretiva, devendo a CONTRATADA atender ao chamado técnico
no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus adicional ao
preço da mensalidade paga por força deste contrato.  

05. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e
Corretiva serão realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos
e feriados.  

06. A CONTRATADA realizará visitas periódicas às instalações da
CONTRATANTE, visando efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos.

06.1. Além das visitas periódicas, serão feitas intervenções
técnicas de manutenção corretiva, sempre que necessário.

06.2 .Todas as manutenções e intervenções técnicas serão
executadas por técnicos especializados, instruídos e monitorados pelo Centro
de Assistência Técnica da CONTRATADA.

06.3. O horário em que serão realizadas as manutenções
preventivas será determinado pela CONTRATANTE.

06.4. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão
realizadas no local onde os equipamentos se encontram instalados ou no
laboratório da CONTRATADA, consoante necessidade que o serviço requer.

06.5. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta,
restringem-se tão somente aos equipamentos discriminados no item
EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS, com suas localizações
correspondentes, sendo que eventuais transferências ou mudanças de locais
deverão ser previamente comunicadas à CONTRATADA e correrão por conta
da CONTRATANTE.

06.6. A cada atendimento técnico será apresentado ao
Supervisor de Serviços, o Relatório dos serviços executados relatando as
condições reais de funcionamento do equipamento. 7. A CONTRATADA
manterá seu pessoal devidamente uniformizado e identificado quando durante
os atendimentos técnicos.

07. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
07.1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da

CONTRATADA ao local onde estão acondicionados os equipamentos, visando a
manutenção e intervenções técnicas.

07.2. Colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA,
nos horários estabelecidos para manutenção e durante o tempo necessário
para conserto e testes.

07.3. Colocar à disposição da CONTRATADA um espaço
adequado para acondicionamento temporário de instrumentos, manuais e
materiais destinados à manutenção. 

08.PEÇAS E COMPONENTES:
Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a

aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças

passíveis de substituição.
A troca de peças dos equipamentos, quando necessária, será
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efetuada pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

Não se vislumbra serviço substitutivo.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico nº 10/2016 - TRF5;
Pregão Eletrônico nº 05/2016 - IFAM;
Contrato TRE/AL nº 01/2018;

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Troca constante de no-breaks ao invés de contratação de

serviços de manutenção e conservação, de forma que todos os no-breaks em
uso mantenham-se cobertos por garantia.
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,.
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):

Com base no Contrato TRE/AL nº 01/2018, o qual se pretende
substituir pela contratação em tela, o custo estimado é de R$ 38.592,00.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

O Contrato TRE/AL nº 01/2018, o qual se pretende substituir pela
contratação em tela, o custo estimado é de R$ 38.592,00.

Justifica-se a contratação pelo alto nível de informatização e, por
consequência, necessidade de manter adequada condição de alimentação
elétrica.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Vide o Item 2.1.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Aumento da confiabilidade e disponibilidade deste Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A demanda corresponde a necessidade real do Regional de

substituir o Contrato TRE/AL nº 01/2018.
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17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Não se aplica.

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
O custo estimado para a extensão de garantia dos equipamentos 

é de R$ 38.592,00, conforme descrito de preços indicada no item 11 desde
documento. 

E deve ser revisto com as cotações formais junto ao Mercado.
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
contratação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Deve a Administração continuamente avaliar a viabilidade de
manter os serviços contratados ou adquirir novos no-breaks cobertos por
garantia.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se vislumbra, nesta fase, tal necessidade.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Vide item 19.2.
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 prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se vislumbra parcelamento.

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

Sugere-se a adjudicação por item.

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

A aquisição pretendida poderá ser realizada por meio pregão
eletrônico do tipo menor preço

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A fonte dos recursos financeiros será indicada pela
Coordenadoria de Orçamento e Finanças.

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

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos,
até e dentro dos limites da Lei.

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

Integrante Demandante:
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Coordenador de Infraestrutura

E-mail: coinf@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico:

Chefe da Seção de Apoio ao Usuário

E-mail: sau@tre-al.jus.br

 

Integrante Administrativo:

Nome: Erivaldo José de Souza

Cargo ou Função: 

E-mail: erivaldosouza@tre-al.jus.br

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

Gestor do Contrato: SEGEC/COSEG/SAD

Fiscal Técnico: SEGI/COINF

21. Análise de Riscos:

 

Risco 1

Risco: Falta de recursos orçamentários para a
contratação da solução ou parte dela

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2

Ausência de
solução de
continuidade para
casos de eventos
de vulto

Aumento do risco de
segurança

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1

Utilização de
recursos
destinados a
outras
aquisições para
contemplar esta
necessidade;

STI

Substituição dos

Estudos Preliminares COINF 0516239         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 156



2

equipamentos
por outros
equipamentos,
paralisando o
andamento de
outros projetos
e demandas.

STIC/CIE

3

Utilização de
menor
quantitativo de
equipamentos
para compor a
solução

STIC/CIE/SSO

 

 

 

Risco 2

Risco: Atraso na Contratação

Probabilidade:  Id Dano
ImpactoAumento do

risco em caso de
eventos de
segurança

Média 2
Aumento do risco
em caso de
eventos de
segurança

Aumento do risco em
caso de eventos de
segurança

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1
Solicitação de
aceleração de
trâmites
internos.

STI

2

Substituição dos
equipamentos
por outros
equipamentos,
paralisando o
andamento de
outros projetos
e demandas.

STIC/CIE

Diminuir as
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3
áreas que
seriam
abrangidas na
solução.

STIC/CIE/SSO

 

 

 

Risco 3

Risco: Atraso na prestação dos serviços

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Aumento do risco
em caso de
eventos de
segurança

Aumento do risco em
caso de eventos de
segurança

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Notificar a
contratada. Gestor do contrato

2

Substituição dos
equipamentos
por outros
equipamentos,
paralisando o
andamento de
outros projetos
e demandas,.

STIC/CIE

3
Diminuir as
áreas
abrangidas pela
solução.

STIC/CIE/SSO

 

Lista de Potenciais Fornecedores

01. MAPROS

Tel.: 81-3423-2050

E-mail: servicos@mapros.com.br

 

02. GÊ Informática
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Tel.: 79-3211-7021

E-mail: ge@infonet.com.br

 

03. Eletroeletrônica Service

Tel.: 82-3231-4384

E-mail: eletroservice@uol.com.br

 

04. J R Carvalho Ribeiro - ME (SETIX Brasil)

Tel.: 77-3611-0027

E-mail: jeferson@setixbrasil.com.br

 

05. Willames No-break

Tel.: 79-98825-3405

E-mail: willamesfranca@hotmail.com

Maceió, 19 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/03/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 25/03/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 27/03/2019, às 13:21, 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
0516239 e o código CRC 13580476.

0007708-70.2018.6.02.8000 0516239v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
À SMR
Ao servidor Erivaldo José de Souza - Membro da Equipe

de Planejamento - Portaria 112/2019 - 0514005
 
Sr. Membro,
 
Informo que os Estudo Preliminares da contratação em

tela, doc. 0516239, estão no aguardo de sua avaliação e eventual
concordância, tendo os mesmo sido disponibilizados via bloco de
assinaturas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/03/2019, às 08:07, 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
0519835 e o código CRC B7A9C6E7.

0007708-70.2018.6.02.8000 0519835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
Este servidor após avaliação e concordância, com a

devida assinatura, retorna os autos a este setorial.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 27/03/2019, às 13:26, 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
0520015 e o código CRC 83B9A63B.

0007708-70.2018.6.02.8000 0520015v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 7 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto
Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a contratação de empresa
especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande
porte deste Regional.

02. Quantidade 01

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de Referência abrangerão avaliação nos seguintes itens de
equipamentos:

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no Fórum Eleitoral de Maceió,
eventualmente no Fórum Eleitoral de Arapiraca e no Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios;
os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento não devem
incluir substituição ou inserção de peças, sendo os custos única e exclusivamente referentes aos serviços
executados de avaliação, consoante apresentado na proposta de preços da CONTRATADA, sendo este o
único que não requer autorização prévia da gestão para sua execução, vez que decorrente do contrato.
os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva devem considerar os serviços
de limpeza interna, revisão de conexões elétricas e eletrônicas, inspeção de placas eletrônicas de
controle/potência, medição de tensão total do banco de baterias, medição do circuito conversor de baterias
(aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saída (aferição/ajuste, se necessário), verificação
das formas de onda do retificador/inversor e ajuste, se necessário, verificação do circuito de ventilação
forçada e testes operacionais;
os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de 90 (noventa) dias, contado
do dia da devolução do bem, ou seja, os orçamentos decorrentes das avaliações e a própria avaliação, esta
última no caso de nova avaliação decorrente de efetivo reparo do defeito apontado inicialmente.
os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos de retirada e devolução do
equipamento, caso necessário seu recolhimento à laboratório, caberão à contratada;
a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida autorização dada pelo gestor
contratual.
o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no orçamento pós-avaliação. 

04. Valor Estimado Será levantado pela SEIC/COMAP, tendo seu antecessor O Contrato TRE/AL nº 01/2018, o qual se pretende
substituir pela contratação em tela, o custo estimado é de R$ 38.592,00.

05. Justificativa

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e fornecer descritivo de peças e realizar serviços
necessários à manutenção preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-break de médio e grande porte
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, com
realização de serviços de reparo com fornecimento de peças, caso autorizado, vez que findo o Contrato
TRE/AL nº 01/2018

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) 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). Orçamento 2019 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme localização dos Equipamentos.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

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)
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a
contratação de empresa especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva
em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD
tem por objeto a contratação de empresa especializada para efetuar avaliação
e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande
porte deste Regional.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e fornecer descritivo de
peças e realizar serviços necessários à manutenção preventiva e corretiva de
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, com realização
de serviços de reparo com fornecimento de peças, caso autorizado, vez que findo o
Contrato TRE/AL nº 01/2018

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de Referência abrangerão
avaliação nos seguintes itens de equipamentos:

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no
Fórum Eleitoral de Maceió, eventualmente no Fórum Eleitoral de Arapiraca e no
Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios;
os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento
não devem incluir substituição ou inserção de peças, sendo os custos única e
exclusivamente referentes aos serviços executados de avaliação, consoante
apresentado na proposta de preços da CONTRATADA, sendo este o único que
não requer autorização prévia da gestão para sua execução, vez que decorrente
do contrato.
os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva
devem considerar os serviços de limpeza interna, revisão de conexões elétricas e
eletrônicas, inspeção de placas eletrônicas de controle/potência, medição de
tensão total do banco de baterias, medição do circuito conversor de baterias
(aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saída (aferição/ajuste,
se necessário), verificação das formas de onda do retificador/inversor e ajuste, se
necessário, verificação do circuito de ventilação forçada e testes operacionais;
os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de
90 (noventa) dias, contado do dia da devolução do bem, ou seja, os orçamentos
decorrentes das avaliações e a própria avaliação, esta última no caso de nova
avaliação decorrente de efetivo reparo do defeito apontado inicialmente.
os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos
de retirada e devolução do equipamento, caso necessário seu recolhimento à
laboratório, caberão à contratada;
a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida
autorização dada pelo gestor contratual.
o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no
orçamento pós-avaliação. 

 
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela alimentação elétrica de
ativos indispensáveis à infraestrutura de TI, em casos de interrupção do fornecimento
usual de energia elétrica, de forma a garantir e salvaguardar investimentos já realizados
em equipamentos, bem assim mitigar situações que possam interromper os serviços
de TI.

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

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:

8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A contratação pretendida viabilizará controle adequado dos
equipamentos responsáveis pela alimentação elétrica de ativos indispensáveis
à infraestrutura de TI nas unidades da Justiça Eleitoral de Alagoas abrangidas
pela presente contratação.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC, tendo sido listados potenciais
fornecedores do serviço no Item 21 dos Estudos Preliminares.

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
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mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva de no-breaks de médio e grande porte, conforme a descritos neste
Termo de Referência.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento,  deverá ser realizada de maneira
integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

 
A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua

assinatura, renováveis na forma e limite da Lei.
 

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).

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 física dos ambientes de instalação, 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)

O Licitante deve possuir atestado de capacidade técnica em manutenção
preventiva e/ou corretiva em no-breaks de médio e grande porte similares ao
objeto a ser contratado.
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 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;
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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.
 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as

disposições e especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco)

dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro;

c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de
manutenção, devendo a primeira ser realizada em um prazo de até 08 (oito)
dias úteis após a assinatura deste contrato; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS;

d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção
corretiva no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus
adicional ao preço da mensalidade paga por força da contratação;

e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção
preventiva e corretiva em horário comercial, excluindo sábados, domingos e
feriados;

f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando
efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos e efetuar intervenções
técnicas de manutenção corretiva, sempre que necessário;

g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções
técnicas sejam executadas por técnicos especializados, instruídos e
monitorados por seu Centro de Assistência Técnica; h) Realizar todas as
manutenções preventivas e/ou corretivas no local onde os equipamentos se
encontram instalados ou no laboratório do TRE/AL, consoante necessidade
que o serviço requer; i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor
de Serviços do TRE/AL, o relatório dos serviços executados, relatando as
condições reais de funcionamento do equipamento;

j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado
durante os atendimentos técnicos;

k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL;

l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos
todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;

m) 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;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal,
Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada
junto ao SICAF em condição regular;

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº
8.666/1993; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS;

p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável
à natureza do objeto deste contrato;

q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;

r) Responder às demandas da Gestão ou Fiscalização do Contrato
num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, salvo quando houver prazo
específico estipulado.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

A. Condições Gerais:

 

A. 1. Toda as especificações aqui exigidas deverão ser confirmadas pelo Tribunal
durante a realização do pregão eletrônico de aquisição;

2. Somente serão aceitas propostas que contemplem o lote de maneira integral;

B. Especificações Técnicas :

1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 09 (NOVE)
NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, durante o período de 12
(doze) meses;

2. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS:
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Item Qtd Descrição
Configuração

(Entrada/Saída)
Potência Local da

Instalação

01 03
Nobreak/UPS -
LOGMASTER

VIPMASTER M
Monofásico/Monofásico 6,0 kVA Anexo I

02 02

Nobreak/UPS -
 SMS TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II
BLACK

Monofásico/Monofásico 10,0
kVA Anexo I

03 02

Nobreak/UPS - CP
ELETRÔNICA

BREAKLESS
AINEW

Monofásico/Monofásico 10,0
kVA Anexo I

04 02
Nobreak/UPS -

 CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA
Trifásico/Trifásico 20,0

kVA Anexo I

 

3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE:

1. Inspeção visual do equipamento;

2. Inspeção e teste do banco de baterias;

3. Limpeza Geral;

4. Medições das tensões de entrada e saída;

5. Medições das correntes de entrada e saída;

6. Medições da corrente de neutro;

7. Execução de teste de operação da UPS sem entrada de tensão no
carregador das baterias;

8. Simulação de falta de energia elétrica da concessionária;

9. Verificação de estados dos ventiladores/exaustores;

10. Verificação das características dos módulos tiristores do retificador e da
chave estática (quando houver);

11. Verificação das características dos capacitores do filtro DC e do filtro AC
de saída;

12. Verificação das características das pontes comutadoras do inversor;

13. Verificação das formas de onda da saída do retificador de cada ponte
comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando necessário);

14. Verificação da existência de temperaturas elevadas;

15. Medição da autonomia em descarga, conforme existentes;

16. Verificação das fiações, conexões e reaperto geral;

17. Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle (quando
necessário);

18. Manutenção e ajuste do conversor de baterias (quando necessário);

19. Aferição e ajuste da frequência de saída (quando necessário);

20. Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário);

21. Testes operacionais;

22. Funcionamento via rede/bateria/rede;

23. Funcionamento via BY PASS (linha direta);

24. Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada);

25. Reaperto geral de conexões;

26. Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto do
contrato.

4. Detectada ocorrência de defeito(s) nos equipamentos, a CONTRATANTE
notificará a CONTRATADA para que realize a devida manutenção corretiva,
devendo a CONTRATADA atender ao chamado técnico no prazo máximo de
até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade
paga por força deste contrato.
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5. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e Corretiva serão
realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos e feriados.

6. A CONTRATADA realizará visitas periódicas às instalações da CONTRATANTE,
visando efetuar a manutenção preventiva dos equipamentos.

7. Além das visitas periódicas, serão feitas intervenções técnicas de
manutenção corretiva, sempre que necessário.

8. Todas as manutenções e intervenções técnicas serão executadas por
técnicos especializados, instruídos e monitorados pelo Centro de Assistência
Técnica da CONTRATADA.

9. O horário em que serão realizadas as manutenções preventivas será
determinado pela CONTRATANTE.

10. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão realizadas no local
onde os equipamentos se encontram instalados ou no laboratório da
CONTRATADA, consoante necessidade que o serviço requer.

11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem-se tão
somente aos equipamentos discriminados no item EQUIPAMENTOS A SEREM
ATENDIDOS, com suas localizações correspondentes, sendo que eventuais
transferências ou mudanças de locais deverão ser previamente comunicadas
à CONTRATADA e correrão por conta da CONTRATANTE.

12. A cada atendimento técnico será apresentado ao Supervisor de Serviços, o
Relatório dos serviços executados relatando as condições reais de
funcionamento do equipamento.

13. A CONTRATADA manterá seu pessoal devidamente uniformizado e
identificado quando durante os atendimentos técnicos

 

A. 14. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA ao local
onde estão acondicionados os equipamentos, visando a manutenção e
intervenções técnicas.

2. Colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA, nos horários
estabelecidos para manutenção e durante o tempo necessário para
conserto e testes.

3. Colocar à disposição da CONTRATADA um espaço adequado para
acondicionamento temporário de instrumentos, manuais e materiais
destinados à manutenção.

15. PEÇAS E COMPONENTES:

1. Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a
aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE.

2. A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças
passíveis de substituição.

3. A troca de peças dos equipamentos, quando necessária, será efetuada
pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus.

16. Periodicidade das Manutenções

1. Quadrimestral, sendo a primeira a ser realizada em um prazo de até 8
(oito) dias úteis após a assinatura do Contrato, com o agendamento a
ser formalizado pela contratada junto ao Gestor de Contrato.

ANEXO I

LOCALIZAÇÃO

 

Descrição Qtd Localização

Nobreak/UPS –
LOGMASTER VIPMASTER
M

03

02 (Rua Gervásio de Oliveira Lima,
147, Novo Horizonte, Arapiraca)

 

01 (Praça da Independência, 252,
Centro, Palmeira dos Índios)

Nobreak/UPS - SMS
TECNOLOGIA

SINUS DOUBLE II BLACK
02 Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió

Nobreak/UPS - CP
ELETRÔNICA 02 Avenida Fernandes Lima, 3487, Farol,
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ELETRÔNICA

BREAKLESS AINEW
02 Maceió

Nobreak/UPS -
 CP ELETRÔNICA

TOP DPS PA
02 Avenida Aristeu de Andrade, 377,

Farol, Maceió

Localização atualizada em 17/12/2018

 

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 serviço deverão ser prestadoss nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

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

4. Os equipamentos/peças/componentes, eventualmente fornecidos, deverão
ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, serem entregues em
pleno estado de funcionamento;

5. Os equipamentos/peças/componentes, eventualmente fornecidos,
deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas específicas
para o correto funcionamento dos equipamentos objeto da manuteção;

6.  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 Gestor e Fiscal para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços e 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.

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.

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

1. A abertura de chamado será o instrumento formal de solicitação dos
serviços 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 serviços de conexão de dados.
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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
danotificação; 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 Fatura, no caso de atraso

injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, 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 serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento o Contrato;

v. 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar
o instrumento do contrato, ou retirar a Contrato.

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 poderá resultar no cancelamento do Contrato.

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)

tender ao chamado técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas;
Abertura de chamados por meio de site, e-mail, por meio de ligação 0800 ou
ligação local, em todos os casos com o fornecimento de protocolo, confirmação
ou equivalente, no caso de e-mail sem resposta automatizada de confirmação,
será utilizado a data e hora do envio para a contagem dos prazo estipulados.

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

 
Maceió, 27 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/03/2019, às 14:15, 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
0520028 e o código CRC 7C990F60.

0007708-70.2018.6.02.8000 0520028v21
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0520028, 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 27/03/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520097 e o código CRC 0BAA1206.

0007708-70.2018.6.02.8000 0520097v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Ressalto, de qualquer modo, ser importante

pronunciamento prévio de área jurídica ou de unidades
vinculadas à auditoria e gestão administrativa acerca da
adequação dos documentos produzidos até o momento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/03/2019, às 07:52, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521144 e o código CRC ACE48BC3.

0007708-70.2018.6.02.8000 0521144v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Considerando o aperfeiçoamento dessa instrução, que

gerou novo documento de oficialização de demanda (0506325) e
novos estudos preliminares elaborados pela COINF (0516239), e
resultou na elaboração do Termo de Referência de evento 0520028, o
qual aprovo, por conter os elementos necessários à caracterização do
objeto e as condições para prestação dos serviços, evoluo o feito à
consideração superior de Vossa Senhoria, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Por oportuno, ressaltando o entendimento de que, em
razão da natureza da aquisição, bem como de seu método de
planejamento, reputa-se a unidade demandante autônoma quanto ao
dimensionamento da aquisição e indicação das condições técnicas
para a prestação dos serviços, peço vênia para sugerir, sendo da
aquiescência de Vossa Senhoria, a remessa do feito à COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 21:25, 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
0524870 e o código CRC EC48D460.

0007708-70.2018.6.02.8000 0524870v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0524870, firmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à contratação de empresa
especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste
Regional.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/04/2019, às 09:38, 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
0525041 e o código CRC 0BF209D3.

0007708-70.2018.6.02.8000 0525041v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0525041, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/04/2019, às 17:04, 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
0528386 e o código CRC 220710DD.

0007708-70.2018.6.02.8000 0528386v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SIEC para realização de pesquisa de preços,
visando à contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
"on site" em nobreak/ups, sem fornecimento de peças,
conforme novo Termo de Referência - TIC 7 (0520028), refeito
em decorrência do Despacho AJ-DG 0504687.

Entendendo estarem mantidas no novo TR - TIC 7
as mesmas condições e especificações técnicas do Termo de
Referência elaborado em 17 de dezembro de 2018 para a
prestação dos serviços requeridos, e tendo-se em vista a
instrução levada a efeito nestes autos em 29 de janeiro de
2019 - Informação SEIC 618 (0493311), realizada com base
nessas condições e especificações técnicas, conforme
propostas de preços compiladas na Planilha de Estimativa de
Preços 0493238 e Planilha Resumo 0493309, sugerimos, salvo
melhor juízo, a manutenção dos preços estimados para a
contratação, no valor total de R$ 32.240,04 (trinta e dois mil,
duzentos e quarenta reais e quatro centavos), após avaliação
e manifestação da unidade técnica requerente (COINF).

Assim, havendo concordância da unidade
demandante quanto à estimativa dos  preços e adequação ao
Termo de Referência, sugerimos a realização de licitação, por
meio de Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação
restrita a microempresas e empresas de pequeno porte,
lembrando que já existe nos autos reserva de crédito para a
contratação (0498412) e minuta de Edital em elaboração
(0503498).
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 12/04/2019, às 11:29, 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
0528925 e o código CRC DD479248.

0007708-70.2018.6.02.8000 0528925v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0528925, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/04/2019, às 12:30, 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
0529236 e o código CRC 2509C4AE.

0007708-70.2018.6.02.8000 0529236v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0529236).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/04/2019, às 14:24, 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
0529324 e o código CRC 8636176E.

0007708-70.2018.6.02.8000 0529324v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
Ao Gabinete da Secretaria de Administração.
 
Senhor Oficial,
 
De ordem, tendo em vista a observação já detectada

pela SEIC em seu despacho de evento SEI 0528925, quanto à
existência de reserva de crédito no valor estimado para
contratação, com a ressalva de que, nos autos, 02 (duas) das
03 (três) propostas apresentadas, que fomentaram o preço
médio, estão vencidas na presente data, evoluo os presentes
autos a esse Gabinete para continuidade da instrução.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 15/04/2019, às 15:08, 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
0529356 e o código CRC 3292BB2C.

0007708-70.2018.6.02.8000 0529356v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2019.
Em atenção ao Despacho SEIC 0528925, submeto

os presentes autos ao conhecimento da COINF, no sentido de
validar a proposição veiculada no referido Despacho, para
efeito de concluirmos a fase interna da contratação
pretendida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/04/2019, às 18:06, 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
0530430 e o código CRC 4EE2DAA0.

0007708-70.2018.6.02.8000 0530430v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0530430, esta

unidade demandante concorda com a adequação da estimativa
dos preços em relação ao Termo de Referência, na forma
proposta pela Despacho SEIC 0528925.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 17:43, 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
0532510 e o código CRC AAD3008C.

0007708-70.2018.6.02.8000 0532510v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
Tendo em conta o Despacho COINF 0532510,

retornem os autos á COMAP, para concluir a instrução,
posterior remessa à SGO, para emissão do pré-empenho e
elaboração da competente minuta do edital, a cargo da SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 17:44, 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
0533897 e o código CRC A50C63A9.

0007708-70.2018.6.02.8000 0533897v1

  

Despacho GSAD 0533897         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 182



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.
 
 
À SEIC
 
Considerando-se o Despacho SGO 0529356 e a

determinação contida no Despacho GSAD 0533897,
encaminho os presentes autos para a conclusão da instrução.

 
Ademais, tendo em vista que a emissão do pré-

empenho já está contida no evento 0498412, remeto,
concomitantemente, à SLC para a elaboração da minuta do
edital.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2019, às 16:49, 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
0534413 e o código CRC EE902CDB.

0007708-70.2018.6.02.8000 0534413v1

  

Despacho COMAP 0534413         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 183



E-mail - 0534474

Data de Envio: 
  29/04/2019 17:30:19

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

Para (com cópia oculta):
    contato@setixbrasil.com.br
    jeferson@setixbrasil.com.br
    licitacao@setixbrasil.com.br
    servicos@mapros.com.br

Assunto: 
  REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em visto o orçamento anteriormente solicitado para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA ON SITE EM NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, e levando em
conta que a proposta por Vossa Senhoria enviada, estar vencida, solicitamos a manifestação dos
senhores, por email, se a mesma se revalida e o prazo dessa revalidação, para que assim possamos dar
continuidade ao procedimento de aquisição.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC.
seic@tre-al.jus.br
(82)2122-7711 / 7712

Anexos:
    Anexo_0477280_Proposta_da_empresa_MAPROS_LTDA..pdf
    Proposta_0492708_Proposta_setixbrasil.pdf
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Recife: Pça Machado de Assis, 63 / 13o Andar– Boa Vista – Recife/PE CEP 50060-040– Fone: 81.3423-2050–Fax: 81.3231-2872C.N.P.J: 08.980.641/0001-61 

Fortaleza: R.Cezídio Albuquerque,70 – Cid.dos Funcionários –Fortaleza/CE CEP 60823-100–Fone/Fax 85.3091-8400/ 3224-6477C.N.P.J: 08.980.641/0002-42 

Natal: Av.Prudente de Moraes, 3857 LJ 27 e 28 – Lagoa Nova, Natal/RN –CEP: 59056-200-Fone:(84)3027-2050CNPJ: 08.980.641/0003-23 

Web site = http://www.mapros.com.br 

 
 
Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
 
A/C.: Sr. José Carlos de Souza 
Telefone: (82) 2122-7711 
E-mail: seic@tre-al.jus.brx 
 
 

ORÇAMENTO 
 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO 
VALOR UNITARIO 

(MENSAL) 
VALOR TOTAL 

(MENSAL) 

1 03 
Nobreak/UPS – LOGMASTER 

VIPMASTER M 
R$ 90,00 R$ 270,00 

2 02 
Nobreak/UPS – SMS TECNOLOGIA 

SINUS DOUBLE II BLACK 
R$ 150,00 R$ 300,00 

3 02 
Nobreak/UPS – CP ELETRONICA 

BREAKLESS AINEW 
R$ 150,00 R$ 300,00 

4 02 
Nobreak/UPS – CP ELETRONICA 

TOP DSP PA 
R$ 250,00 R$ 500,00 

VALOR GLOBAL (MENSAL) R$   1.370,00 

VALOR GLOBAL (ANUAL) R$ 16.440,00 

 

 
NOTAS:  
1- Garantia: Durante toda vigência do contrato; 
2- Pagamento: Mensal; 
3- Validade proposta: 60 dias. 
 
 
 

Recife, 30 de Abril de 2019. 
 
 
 

 
Maurício Chaves Fonseca 

Brasileiro 
Sócio-Diretor 

CPF. 010.608.414-36 
RG. 6.119.864-SSP/PE 
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E-mail - 0536492

Data de Envio: 
  06/05/2019 14:15:03

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

Para (com cópia oculta):
    contato@setixbrasil.com.br
    jeferson@setixbrasil.com.br
    licitacao@setixbrasil.com.br

Assunto: 
  REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA- NOBREAK/UPS

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em visto o orçamento anteriormente solicitado para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA ON SITE EM NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, e levando em
conta que a proposta por Vossa Senhoria enviada, estar vencida, solicitamos a manifestação dos
senhores, por email, se a mesma se revalida e o prazo dessa revalidação, para que assim possamos dar
continuidade ao procedimento de aquisição.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC.
seic@tre-al.jus.br
(82)2122-7711 / 7712

Anexos:
    Anexo_0477280_Proposta_da_empresa_MAPROS_LTDA..pdf
    Proposta_0492708_Proposta_setixbrasil.pdf
    E_mail_0534474.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, 06 de maio de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção apurada ao despacho da SGO

(0529356), e considerando o que já fora informado em nosso
despacho SEIC (0528925), transcrevo : 

 
Assim, havendo concordância da unidade

demandante quanto à estimativa dos  preços e adequação ao
Termo de Referência, sugerimos a realização de licitação, por
meio de Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação
restrita a microempresas e empresas de pequeno porte,
lembrando que já existe nos autos reserva de crédito para a
contratação (0498412) e minuta de Edital em elaboração
(0503498).

Informamos que com base na Instrução Normativa
n.º 05 de 27/06/2014, em seu artigo IV, temos 180 dias de
validade para as propostas se diferenciarem, como base para
estimativa de preços para pregão eletrônico.

Assim reforçamos que estes autos já se encontram
com reserva de crédito e em elaboração de minuta de Edital,
sendo pois necessário, s.m.j. seguimento a SLC para
continuidade do feito.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 06/05/2019, às 14:30, 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
0536517 e o código CRC A1D5D0F8.

0007708-70.2018.6.02.8000 0536517v1
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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 maio de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos reiterando o

Despacho COMAP 0534413.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/05/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536629 e o código CRC 063726BB.

0007708-70.2018.6.02.8000 0536629v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0007708-70.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2018 
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 GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de avaliação   
e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 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 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-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, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 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. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de avaliação   e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande 
porte, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

2.1. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto, 
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. 
 
3.2.   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. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  
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3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no 
referido diploma legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. 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; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no site 
www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. 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. 
 
4.3. 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. 
 
4.4. 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 5.450/05). 
 
4.5. 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 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

5.1. 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. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005). 
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5.2. 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 (inciso IV, do art. 13, do 
Decreto 5.450/2005). 
 

5.3. 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. 
 

5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005). 
 

5.4.  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 5.7 do edital; 
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I-A deste edital. 

 

5.4.1. 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. 
 

5.4.2. 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. 

 
5.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar 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. 

 
5.4.3. Não podem 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 10.1. 

 
5.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto ofertado. 

 

5.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “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). 
 

5.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita 
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc. 
 

5.7. 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. 
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5.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação 
(Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as 
descrições constantes neste edital. 
 

5.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou encargo. 
 

5.10. 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. 
 

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste 
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

6.1. 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. 
 

6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que 
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo 
pregoeiro. 
 

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

7.1.  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. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total dos serviços que compõe o lote único. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 
 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 

7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro pelo sistema. 
 

7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.6.  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. 
 

7.6.1.  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. 

 

7.7.   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. 

 

7.8.  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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

8.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no 
Decreto nº 7.174/2010. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

9.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor preço 
por global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos os 
valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, disponíveis no Anexo I-D deste 
edital, que representam 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. 

 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item que compõe o 
lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 
 

9.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o Anexo I-C, 
devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada um dos itens que 
compõe o lote único, possibilitando que o pregoeiro afira se o critério de aceitabilidade em 
relação aos valores unitários de cada item foi respeitado. 
  

9.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver 
atendido a todas as exigências editalícias. 
 

9.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 

 

9.5.  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. 
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9.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.   A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para 
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso 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. 

 

10.2. Também deverá ser remetida, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado 
pelo Pregoeiro, o modelo de proposta, em conformidade com o Anexo I-C, devidamente preenchido, 
onde constem os valores unitários e totais de cada um dos itens que compõe o lote único. 

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 
 

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. 
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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 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 12.4.1. e 12.4.3. 
 
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 11.1. 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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. 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. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 
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12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de 
Licitações e Contratos, até 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. 
 
13 - DOS RECURSOS. 
 
13.1.  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. 
 
13.2.  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. 
 
13.3.  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 3 (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. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  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. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que 
não houver recurso. 
 
14.2.  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. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 
19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Havendo prorrogação, o reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 
obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.2.  Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa 
vencedora do certame. 
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16.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.1, implicará a 
decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado com a 
multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 
 
16.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 
habilitação. 
 
16.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.6.  O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do 
adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
16.7.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e às 
condições da proposta da empresa vencedora. 
 
17 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
17.1.  O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da data da assinatura do contrato. 
 
17.2.   Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas no Termo de Referência (Anexos I e I-A) e na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
17.3. Os serviços serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) incompatibilidade com as especificações previstas no Edital ou na proposta de preços; 
b) presença de defeito de qualquer natureza. 

 
17.4. O recebimento definitivo não exime a empresa de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção ao consumidor. 
 
17.5.  O prazo para a Seção 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. 
 
17.6.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  O 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 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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18.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
18.3.  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: 

 
a.1) 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 
 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as 
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 
 

b) Multa de: 
 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso injustificado na entrega 
dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Fatura; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, no caso de atraso injustificado na solução do 
chamado, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
 

b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 30 
(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; 
e 
 
b.2.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Fatura e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
 
b.4) 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, 
ainda, o cancelamento o Contrato; 
 
b.5) 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o instrumento do 
contrato, ou retirar a Contrato. 
 

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. 
 
18.4. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato. 

 
18.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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18.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente sempre se 
valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento 
do material, 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.  
 
18.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
18.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de 
Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 
18.13. 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.  
 
18.14.  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 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser 
entregue somente após a entrega definitiva dos bens, desde que atendidos 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. 

 
19.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
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qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

 
 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o 
item anterior. 
 
19.6.  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% 
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados 
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados no Programa de 
Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
33.90.39. 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  As obrigações do Contratante estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  As obrigações da Contratada estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no caso de 
vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma 
da legislação vigente. 
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23.2.  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. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  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. 
 
23.5.  Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos para que os licitantes, nas fases de 
aceitação da proposta e de habilitação jurídica e fiscal, respondam aos eventuais questionamentos 
efetuados pelo pregoeiro. 
 
23.6.  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. 
 
23.7.  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. 
 
23.8.  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. 
 
23.9.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste edital. 
 
23.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.13. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.14. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP, 
no endereço especificado no item 23.10, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações; 
ANEXO I-B – Localização dos no-breaks; 
ANEXO I-C – Modelo de Proposta com os valores unitários e totais dos itens que compõe o lote 
único; 
Anexo I-D - Especificações do lote, itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III – Minuta de contrato. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0538164)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 202



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

14 

 

 
23.16. 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. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 
01. Objeto 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a contratação de 
empresa especi avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande 
porte deste Regional. 

02. Quantidade 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de Referência abrangerão avaliação nos seguintes itens 
de equipam 

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no Fórum Eleitoral de 
Maceió, event Eleitoral de Arapiraca e no Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios; 
os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento não devem incluir 
substituição ou sendo os custos única e exclusivamente referentes aos serviços executados de 
avaliação, consoante apresentado n da CONTRATADA, sendo este o único que não requer autorização 
prévia da gestão para sua execução, vez que d contrato. 
os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva devem considerar os 
serviços de lim revisão de conexões elétricas e eletrônicas, inspeção de placas eletrônicas de 
controle/potência, medição de tensã baterias, medição do circuito conversor de baterias 
(aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saíd se necessário), verificação das formas 
de onda do retificador/inversor e ajuste, se necessário, verificação do circui forçada e testes 
operacionais; 
os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de 90 (noventa) dias, 
contado do di bem, ou seja, os orçamentos decorrentes das avaliações e a própria avaliação, esta 
última no caso de nova avaliaç efetivo reparo do defeito apontado inicialmente. 
os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos de retirada e devolução 
do equipame necessário seu recolhimento à laboratório, caberão à contratada; 
a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida autorização dada pelo 
gestor contratual. o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no 
orçamento pós-avaliação. 

 
04. Valor Estimado 

Disponível no Anexo I-D. 

 

 
05. Justificativa 

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e fornecer descritivo de peças e realizar ser 
manutenção preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-break de médio e grande porte 
pertencente a Eleitoral de Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, com realização de 
serviços de reparo com for caso autorizado, vez que findo o Contrato TRE/AL nº 01/2018 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do 
contrato. 

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Orçamento 2019 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 

09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme localização dos Equipamentos. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

 

 
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: 
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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) 
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ANEXO I-A – Especificações dos Serviços 

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 
 

 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-
break de médio e grande porte deste Regional. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em 
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 
 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e fornecer descritivo de peças e realizar 
serviços necessários à manutenção preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-break de 
médio e grande porte pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e caso econômica e 
funcionalmente viável, com realização de serviços de reparo com fornecimento de peças, caso 
autorizado, vez que findo o Contrato TRE/AL nº 01/2018 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de Referência abrangerão avaliação nos 
seguintes itens de equipamentos: 

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no Fórum Eleitoral de 
Maceió, eventualmente no Fórum Eleitoral de Arapiraca e no Cartório Eleitoral de Palmeira dos 
Índios; 

os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento não devem 
incluir substituição ou inserção de peças, sendo os custos única e exclusivamente referentes aos 
serviços executados de avaliação, consoante apresentado na proposta de preços da 
CONTRATADA, sendo este o único que não requer autorização prévia da gestão para sua 
execução, vez que decorrente do contrato. 

os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva devem considerar 
os serviços de limpeza interna, revisão de conexões elétricas e eletrônicas, inspeção de placas 
eletrônicas de controle/potência, medição de tensão total do banco de baterias, medição do 
circuito conversor de baterias (aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saída 
(aferição/ajuste, se necessário), verificação das formas de onda do retificador/inversor e ajuste, se 
necessário, verificação do circuito de ventilação forçada e testes operacionais; 

os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de 90 (noventa) 
dias, contado do dia da devolução do bem, ou seja, os orçamentos decorrentes das avaliações e a 
própria avaliação, esta última no caso de nova avaliação decorrente de efetivo reparo do defeito 
apontado inicialmente. 

os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos de retirada e 
devolução do equipamento, caso necessário seu recolhimento à laboratório, caberão à 
contratada; 

a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida autorização dada pelo 
gestor contratual. o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no 
orçamento pós-avaliação. 
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela alimentação elétrica de ativos 
indispensáveis à infraestrutura de TI, em casos de interrupção do fornecimento usual de energia 
elétrica, de forma a garantir e salvaguardar investimentos já realizados em equipamentos, bem 
assim mitigar situações que possam interromper os serviços de TI. 

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

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021: 

8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de 
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos 
Preliminares constantes do Processo SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A contratação pretendida viabilizará controle adequado dos equipamentos responsáveis 
pela alimentação elétrica de ativos indispensáveis à infraestrutura de TI nas unidades da Justiça 
Eleitoral de Alagoas abrangidas pela presente contratação. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os serviços pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes empresas no 
mercado de TIC, tendo sido listados potenciais fornecedores do serviço no Item 21 dos Estudos 
Preliminares. 

 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e trata-se 
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de no-breaks de médio e grande 
porte, conforme a descritos neste Termo de Referência. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por 

item. 

2.10 Vigência 
 

A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, renováveis na 
forma e limite da Lei. 

 

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 
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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 física dos 
ambientes de instalação, 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) 
 

O Licitante deve possuir atestado de capacidade técnica em manutenção preventiva e/ou corretiva 
em no-breaks de médio e grande porte similares ao objeto a ser contratado. 

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 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 
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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. 

 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do 
Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e- mail ou ofício, o que ocorrer 
primeiro; 

c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de manutenção, devendo 
a primeira ser realizada em um prazo de até 08 (oito) dias úteis após a assinatura deste contrato; 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; 

d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção corretiva no prazo 
máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade paga por 
força da contratação; 

e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção preventiva e corretiva em horário 
comercial, excluindo sábados, domingos e feriados; 

f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando efetuar a manutenção 
preventiva dos equipamentos e efetuar intervenções técnicas de manutenção corretiva, sempre 
que necessário; 

g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções técnicas sejam 
executadas por técnicos especializados, instruídos e monitorados por seu Centro de Assistência 
Técnica; h) Realizar todas as manutenções preventivas e/ou corretivas no local onde os 
equipamentos se encontram instalados ou no laboratório do TRE/AL, consoante necessidade que o 
serviço requer; i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor de Serviços do TRE/AL, o 
relatório dos serviços executados, relatando as condições reais de funcionamento do 
equipamento; 

j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante os atendimentos 
técnicos; 

k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL; 

l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao 
endereço eletrônico indicado; 

m) 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; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; 

p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste 
contrato; 

q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito 
Público; 
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r) Responder às demandas da Gestão ou Fiscalização do Contrato num prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, salvo quando houver prazo específico estipulado. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

A. Condições Gerais: 
 

 

 

A. 1. Toda as especificações aqui exigidas deverão ser confirmadas pelo Tribunal durante a 
realização do pregão eletrônico de aquisição; 

2. Somente serão aceitas propostas que contemplem o lote de maneira integral; 

B. Especificações Técnicas : 

1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 09 (NOVE) NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS, durante o período de 12 (doze) meses; 

2. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS: 

 

Item Qtd Descrição Configuração 

 (Entrada/ Saída) 

Potência Local da 
Instalação 

 

 

01 03 

Nobreak/UPS - 

LOGMASTER 

VIPMASTER 

M 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

 

6,0 kVA 

 

Anexo I 

 

02 02 

Nobreak/UPS - 

SMS 

TECNOLOGIA 

SINUS 

DOUBLE II 

BLACK 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

 

 

10,0 kVA 

 

Anexo I 

 

 

03 02 

Nobreak/UPS - 

CP 

ELETRÔNICA 

BREAKLESS 

AINEW 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

10,0 kVA 

 

 Anexo I 

 

 

04 02 

Nobreak/UPS 

- CP 

ELETRÔNICA 

TOP DPS PA 

 

Trifásico/ 

Trifásico 

 

20,0 kVA 
Anexo I 
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3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE: 

1. Inspeção visual do equipamento; 

2. Inspeção e teste do banco de baterias; 

3. Limpeza Geral; 

4. Medições das tensões de entrada e saída; 

5. Medições das correntes de entrada e saída; 

6. Medições da corrente de neutro; 

7. Execução de teste de operação da UPS sem entrada de tensão no carregador das baterias; 

8. Simulação de falta de energia elétrica da concessionária; 

9. Verificação de estados dos ventiladores/exaustores; 

10. Verificação das características dos módulos tiristores do retificador e da chave estática (quando houver); 

11. Verificação das características dos capacitores do filtro DC e do filtro AC de saída; 

12. Verificação das características das pontes comutadoras do inversor; 

13. Verificação das formas de onda da saída do retificador de cada ponte comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando 

necessário); 

14. Verificação da existência de temperaturas elevadas; 

15. Medição da autonomia em descarga, conforme existentes; 

 

 

16. Verificação das fiações, conexões e reaperto geral; 

17. Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle (quando necessário); 

18. Manutenção e ajuste do conversor de baterias (quando necessário); 

19. Aferição e ajuste da frequência de saída (quando necessário); 

20. Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário); 

21. Testes operacionais; 

22. Funcionamento via rede/bateria/rede; 

23. Funcionamento via BY PASS (linha direta); 

24. Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada); 

25. Reaperto geral de conexões; 

26. Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto do contrato. 

4. Detectada ocorrência de defeito(s) nos equipamentos, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para que realize a devida 
manutenção corretiva, devendo a CONTRATADA atender ao chamado técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem 
qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade paga por força deste contrato. 

5. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e Corretiva serão realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos 

e feriados. 

6. A CONTRATADA realizará visitas periódicas às instalações da CONTRATANTE, visando efetuar a manutenção preventiva dos 
equipamentos. 

7. Além das visitas periódicas, serão feitas intervenções técnicas de manutenção corretiva, sempre que necessário. 

8. Todas as manutenções e intervenções técnicas serão executadas por técnicos especializados, instruídos e monitorados pelo Centro de 
Assistência  Técnica da CONTRATADA. 

9. O horário em que serão realizadas as manutenções preventivas será determinado pela CONTRATANTE. 
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10. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão realizadas no local onde os equipamentos se encontram instalados ou no 
laboratório da CONTRATADA, consoante necessidade que o serviço requer. 

11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem-se tão somente aos equipamentos discriminados no item 
EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS, com suas localizações correspondentes, sendo que eventuais transferências ou 
mudanças de locais deverão ser previamente comunicadas à CONTRATADA e correrão por conta da CONTRATANTE. 

12. A cada atendimento técnico será apresentado ao Supervisor de Serviços, o Relatório dos serviços executados relatando as condições 
reais de funcionamento do equipamento. 

13. A CONTRATADA manterá seu pessoal devidamente uniformizado e identificado quando durante os atendimentos técnicos 

 

 

 

A. 14. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA ao local onde estão acondicionados os equipamentos, visando 
a manutenção e intervenções técnicas. 

2. Colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA, nos horários estabelecidos para manutenção e durante o tempo 
necessário para conserto e testes. 

3. Colocar à disposição da CONTRATADA um espaço adequado para acondicionamento temporário de instrumentos, manuais e 
materiais  destinados à manutenção. 

15. PEÇAS E COMPONENTES: 

1. Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE. 

2. A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças passíveis de substituição. 

3. A troca de peças dos equipamentos, quando necessária, será efetuada pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus. 

16. Periodicidade das Manutenções 

1. Quadrimestral, sendo a primeira a ser realizada em um prazo de até 8 (oito) dias úteis após a assinatura do Contrato, com o 
agendamento a ser formalizado pela contratada junto ao Gestor de Contrato. 

 

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 serviço deverão ser prestadoss nos endereços declinados e do TRE/AL, nos quantitativos indicados; 
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento 

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

TRE/AL; 
4. Os equipamentos/peças/componentes, eventualmente fornecidos, deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, serem 

entregues em pleno estado de funcionamento; 
5. Os equipamentos/peças/componentes, eventualmente fornecidos, deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 

específicas para o correto funcionamento dos equipamentos objeto da manuteção; 
6. 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 Gestor e Fiscal para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços e os equipamentos 
estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os serviços e 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 
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etapas: 
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho. 

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. 

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

1. A abertura de chamado será o instrumento formal de solicitação dos serviços 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 serviços de conexão de dados. 

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 danotificação; 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 Fatura, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o 
valor da Fatura, 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 serviço, no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30 (trinta) dias 
corridos; 

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

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

iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento o Contrato; 
v. 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o instrumento do contrato, ou retirar a Contrato. 

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 poderá resultar no cancelamento do 

Contrato. 
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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) 

tender ao chamado técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas; 

Abertura de chamados por meio de site, e-mail, por meio de ligação 0800 ou ligação local, 
em todos os casos com o fornecimento de protocolo, confirmação ou equivalente, no caso 
de e-mail sem resposta automatizada de confirmação, será utilizado a data e hora do envio 
para a contagem dos prazo estipulados. 

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

 

Maceió, 27 de março de 2019.
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 ANEXO I-B – LOCALIZAÇÃO 

 

 
 

Descrição Qtd Localização 

 
 

Nobreak/UPS – LOGMASTER 
VIPMASTER M 

 
 
 

03 

02 (Rua Gervásio de Oliveira 

Lima, 147, Novo Horizonte, 

Arapiraca) 

 

01 (Praça da Independência, 252, 

Centro, Palmeira dos Índios) 

Nobreak/UPS - SMS TECNOLOGIA 
SINUS DOUBLE II BLACK 

 

02 

 

Praça Sinimbu, s/n, Centro, 
Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA 
BREAKLESS AINEW 

 

02 

 
Avenida Fernandes Lima, 3487, 
Farol, Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA 
TOP DPS PA 

 

02 

 
Avenida Aristeu de Andrade, 377, 
Farol, Maceió 

Localização atualizada em 17/12/2018 
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                                                ANEXO I-C 

 
 

MODELO DE PROPOSTA COM OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS QUE 
COMPÕE O LOTE ÚNICO 

 
 

 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02    

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos Índios 
01    

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS Double 

II Black 
02    

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 

Breakless Ainew 
02    

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica TOP 

DPS PA 
02    

VALOR TOTAL DO LOTE   
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ANEXO I-D 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS 
E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02 240,17 480,34 5.764,08 

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos Índios 
01 359,67 359,67 4.316,04 

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS Double 

II Black 
02 223,33 446,66 5.359,92 

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 

Breakless Ainew 
02 223,33 446,66 5.359,92 

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica TOP 

DPS PA 
02 476,67 953,34 11.440,08 

VALOR TOTAL DO LOTE  32.240,04 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019  
  

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. 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 

 
 

CONTRATO Nº XX/2019 
PA SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000 

 
MINUTA 

 

Contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem 
fornecimento de peças, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 
377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, situada à 
XXXX, e-mail: XXXX, Fone: XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem fornecimento de peças, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de avaliação e 
manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste 
Regional, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 
XX/2019 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 

O presente contrato tem o valor global estimado de R$ XX (XXXX), conforme 
discriminado na tabela abaixo: 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I-A do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
  
  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue somente após a entrega definitiva dos bens, desde que atendidos 
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. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02  

 

 

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos 
Índios 

01  

 

 

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS 
Double II Black - Maceió 

02  

 

 

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 
Breakless Ainew - Maceió 

02  

 

 

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica 

TOP DPS PA - Maceió 
02  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRFAO SEXTO -  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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

 A prestação dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos após a assinatura deste contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações deste 
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contrato e com os termos da proposta de preços; 

b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
a partir da data de assinatura deste contrato; 

c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de manutenção, devendo a 
primeira ser realizada em um prazo de até 08 (oito) dias úteis após a assinatura deste 
contrato;  

d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção corretiva no prazo máximo 
de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade paga por 
força da contratação; 

e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção preventiva e corretiva em horário 
comercial, excluindo sábados, domingos e feriados; 

f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando efetuar a manutenção 
preventiva dos equipamentos e efetuar intervenções técnicas de manutenção corretiva, 
sempre que necessário; 

g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções técnicas sejam executadas 
por técnicos especializados, instruídos e monitorados por seu Centro de Assistência 
Técnica;  

h) Realizar todas as manutenções preventivas e/ou corretivas no local onde os 
equipamentos se encontram instalados ou no laboratório do TRE/AL, consoante 
necessidade que o serviço requer; 

i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor de Serviços do TRE/AL, o relatório 
dos serviços executados, relatando as condições reais de funcionamento do equipamento; 

j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante os atendimentos 
técnicos; 

k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo 
TRE/AL; 

l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações 
enviadas ao endereço eletrônico indicado; 

m) 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; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – É expressamente proibida, ainda, a retirada de partes e 
peças de um equipamento para substituição em outro, salvo se documentalmente 
autorizado pelo gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 
do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
09/2005-CNJ.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 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. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), 
é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 

a) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado; 
 
b) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
podendo efetivar avaliação periódica; 
 
c) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o 
equivalente à indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à 
CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadoras contratuais. 
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CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada 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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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 do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  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: 

 
a.1) 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 
 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 
 

b) Multa de: 
 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso injustificado 
na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, 
será aplicada a multa de 10% sobre o valor da Fatura; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, no caso de atraso injustificado na solução 
do chamado, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
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b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo 
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% 
sobre o valor da Fatura; e 
 
b.2.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
 
b.4) 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento o Contrato; 
 
b.5) 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o 
instrumento do contrato, ou retirar a Contrato. 
 

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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos 
previstos para entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 
da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° XX/2019 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
documento SEI nº XXXX, constantes no procedimento administrativo SEI nº 0007708-
70.2018.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
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Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 

Pelo TRE/AL  
 

    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
        Presidente do TRE/AL 

 
 

Pela Empresa 
       Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
À AJ-DG,
com minuta de edital alterada para ajustá-la ao

novo termo de referência.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/05/2019, às 15:30, 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
0538165 e o código CRC 1C74C6E4.

0007708-70.2018.6.02.8000 0538165v1
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PROCESSO : 0007708-70.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : MINUTA - PREGÃO ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NO-BREAKS

 

Parecer nº 868 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Tratou-se, inicialmente, de pretensão de renovação
do Contrato nº 01/2018 (0341101), que versa sobre prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva “on site”
em nobreak/ups, sem fornecimento de peças.

Ao longo da instrução, percebeu-se mais vantajoso
licitar os serviços pretendidos que prorrogar o contrato
vigente -  como mostra a informação da SEIC, lançada no
evento SEI (0493311), o que levou aquela unidade a sugerir a
realização de licitação, por meio de Pregão Eletrônico, com
fulcro na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005, com participação restrita a microempresas e
empresas de pequeno porte.

Com isso, o Termo de Referência original foi
adaptado e ajustado (0482422), tendo sido aprovado pelo
Secretário de Administração no evento SEI 0483084.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

No evento 0498412, consta a reserva de crédito, a
cargo da COFIN.

Após, a SLC encaminhou minuta de
edital (0503498), com participação exclusiva de 
microempresas e empresas de pequeno porte.  

Com vista dos autos, esta Assessoria Jurídica
(0504687) observou que,  com a mudança na estratégia
escolhida para contratação dos serviços pretendidos, seria
necessário também juntar aos autos novo Documento de
Oficialização da Demanda de Solução de Tecnologia da
Informação bem como nova Portaria de nomeação da Equipe
de Planejamento, para elaborar novo documento de  “Estudos
Preliminares”, na forma da regulamentação de regência.

Após os ajustes recomendados por esta unidade,
foram juntados aos autos:

- Documento de Oficialização da
Demanda (DOD) nº 11 / 2019 (0506325);

- Aprovação do DOD (0506398);
- Portaria 112/2019, que nomeou

a  Comissão de Planejamento (0514005);
- Estudos Preliminares (0516239);
- Novo Termo de Referência

(0520028);
- Aprovação do TR pelo Secretário de

Tecnologia da Informação (0521144);
- Aprovação do TR pelo Secretário de

Administração (0524870);
- Ratificação da pesquisa de preços

da SEIC (0528925);
- Análise e concordância da COINF,

quanto aos preços obtidos pela SEIC (0532510);
- Nova minuta de edital (0538164)

elaborada pela SLC.
 

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financerias, passamos a
opinar quanto aos aspectos juríridicos nos termos que
seguem.

 
3. 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.

 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.

Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte, quanto aos critérios de desempate, bem como
os critérios de preferência para contratação de serviços de
informática.

 

4. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 
Impende ainda assinalar  que a possibilidade de

prorrogação do ajuste em foco, conforme consta na minuta do
contrato, encontra-se albergada no comando contido no art.
57, II, da Lei nº 8.666/93, com alterações:

 
"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:
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I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada
 por iguais e
sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitada a sessenta meses.” (Redação dada pela Lei nº 9.648/98)

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:

 “A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como a execução contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não
exaure prestação semelhante no futuro. Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas
também compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades que não
são indispensáveis. O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser
satisfeita através de um serviço.”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.)

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços em testilha são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida, na oportunidade, a vantajosidade
para a Administração.

 
5. DA MINUTA CONTRATUAL

 

  A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e  a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Segue a lista de verificação contida no Anexo II - Atos
administrativos e documentos necessários à instrução da fase
interna do procedimento licitatório na modalidade pregão, no
formato eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços
de tecnologia da informação:

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

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

SIM 0506325

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.

SIM 0506325

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0516239;

0520028

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  
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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

SIM  

9 Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da
Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

10 Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no
§ 1º do art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

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  

12
Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na
forma dos §§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0514005

13 Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato
ou Equipe de Gestão? SIM

0516239

(EP)

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 0521144

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0525041

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

N/A  

18
O documento viabilidade da contratação contém os
elementos mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0516239

19
O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0516239

20
O documento estratégia para a contratação contém os
elementos mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0516239

21
O documento análise de riscos contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0516239

22
A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo
de Referência em consonância com os Estudos Preliminares
da STIC?

SIM 0520028

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 0520028

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0520028

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos
Preliminares e o Termo de Referência da Contratação? SIM 0521144

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
SIM 0524870
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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
0493311;

0528925

28

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em
planilhas que expresse a composição de todos os seus custos
unitários baseado 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

N/A
 

 

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

N/A  

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
0528925

0532510

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?

SIM 0538164

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

N/A  

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)?

N/A  

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?

SIM 0520028

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos SIM  
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38 os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

SIM  

 

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 0538164

41 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

42 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

43 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor
a ser contratado? SIM  

44 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? NÃO  

45 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

46 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

47 A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não exíguo)
para início da prestação de serviços? SIM  

48
A minuta do contrato/ata contém descrição dos prazos e
modo para fornecimento de bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM  

49 A minuta do contrato/ata contém descrição das obrigações
atribuídas ao TRE-AL e à fornecedora? SIM  

50
A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de
manter as condições de habilitação durante a execução do
contrato?

SIM  
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51
A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM  

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  

53 A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM  

54 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

55 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  

56
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

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 0538164

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  

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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

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?

N/A  

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  0498412

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  

 
7. CONCLUSÃO

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta apresentada
(0538164), de edital de licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo  MENOR PREÇO   GLOBAL (LOTE
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
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RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 09/05/2019, às 16:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/05/2019, 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?
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço global (Lote único),  objetivando à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
avaliação e manutenção corretiva em equipamentos do tipo no-
break de médio e grande porte, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação, nos termos
da minuta 0538164, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 868 (0538231).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/05/2019, às 18:10, 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
0539019 e o código CRC CE76BADD.
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DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.
 
Analisando o presente feito, constato que, tratando de

solicitação aviada pela Secretaria de Tecnologia da Informação, sua
tramitação inicial ocorreu com o intento de renovação do contrato nº
01/2018, que versava sobre a prestação dos serviços de avaliação e
manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e
grande porte. Contudo, e com base em informação registrada nos
autos (0493311) apontando não haver vantajosidade, houve a
alteração da tramitação do feito para nova contratação mediante o
necessário ajuste do Termo de Referência (0482422).

 
Realizada a instrução do feito, constato a sua

regularidade e, com base no parecer exarado pela Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral (0538231) APROVO a minuta de edital (0538288)
e AUTORIZO a abertura da fase externa de certame licitatório na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global
(lote único), visando à contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para as

providências cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/05/2019, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

Maceió, 10 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento do Despacho GPRES

0539236.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 15:50, 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
0539826 e o código CRC E18D60EE.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2211//22001199  
  
PROCESSO Nº 0007708-70.2018.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL        
(LOTE ÚNICO) 
Data: 28 de maio de 2018 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 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 GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus 
Anexos, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de avaliação  
e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 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 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-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, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 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. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de avaliação   e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande 
porte, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

2.1. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto, 
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. 
 
3.2.   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. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  
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3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no 
referido diploma legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. 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; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no site 
www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. 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. 
 
4.3. 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. 
 
4.4. 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 5.450/05). 
 
4.5. 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 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

5.1. 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. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005). 
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5.2. 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 (inciso IV, do art. 13, do 
Decreto 5.450/2005). 
 

5.3. 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. 
 

5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005). 
 

5.4.  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 5.7 do edital; 
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I-A deste edital. 

 

5.4.1. 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. 
 

5.4.2. 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. 

 
5.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar 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. 

 
5.4.3. Não podem 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 10.1. 

 
5.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto ofertado. 

 

5.5. As declarações referidas no subitem 11.1 “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). 
 

5.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita 
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc. 
 

5.7. 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. 
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5.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação 
(Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as 
descrições constantes neste edital. 
 

5.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou encargo. 
 

5.10. 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. 
 

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste 
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

6.1. 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. 
 

6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que 
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo 
pregoeiro. 
 

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

7.1.  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. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total dos serviços que compõe o lote único. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 
 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 

7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro pelo sistema. 
 

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

Edital do PE nº 21/2019 (0540561)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 241



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

5 

 

7.6.  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. 
 

7.6.1.  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. 

 

7.7.   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. 

 

7.8.  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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

8.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no 
Decreto nº 7.174/2010. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

9.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor preço 
por global (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos os 
valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, disponíveis no Anexo I-D deste 
edital, que representam 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. 

 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item que compõe o 
lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 
 

9.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o Anexo I-C, 
devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada um dos itens que 
compõe o lote único, possibilitando que o pregoeiro afira se o critério de aceitabilidade em 
relação aos valores unitários de cada item foi respeitado. 
  

9.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver 
atendido a todas as exigências editalícias. 
 

9.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 

 

9.5.  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. 
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9.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.   A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para 
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso 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. 

 

10.2. Também deverá ser remetida, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado 
pelo Pregoeiro, o modelo de proposta, em conformidade com o Anexo I-C, devidamente preenchido, 
onde constem os valores unitários e totais de cada um dos itens que compõe o lote único. 

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 
 

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. 
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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 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 12.4.1. e 12.4.3. 
 
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 11.1. 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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. 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. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 
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12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de 
Licitações e Contratos, até 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. 
 
13 - DOS RECURSOS. 
 
13.1.  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. 
 
13.2.  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. 
 
13.3.  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 3 (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. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  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. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que 
não houver recurso. 
 
14.2.  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. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 
19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Havendo prorrogação, o reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 
obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.2.  Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa 
vencedora do certame. 
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16.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.1, implicará a 
decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado com a 
multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 
 
16.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 
habilitação. 
 
16.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.6.  O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do 
adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
16.7.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e às 
condições da proposta da empresa vencedora. 
 
17 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
17.1.  O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da data da assinatura do contrato. 
 
17.2.   Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas no Termo de Referência (Anexos I e I-A) e na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
17.3. Os serviços serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) incompatibilidade com as especificações previstas no Edital ou na proposta de preços; 
b) presença de defeito de qualquer natureza. 

 
17.4. O recebimento definitivo não exime a empresa de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção ao consumidor. 
 
17.5.  O prazo para a Seção 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. 
 
17.6.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  O 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 5 anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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18.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
18.3.  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: 

 
a.1) 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 
 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as 
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 
 

b) Multa de: 
 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso injustificado na entrega 
dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Fatura; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, no caso de atraso injustificado na solução do 
chamado, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
 

b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 30 
(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; 
e 
 
b.2.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Fatura e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
 
b.4) 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, 
ainda, o cancelamento o Contrato; 
 
b.5) 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o instrumento do 
contrato, ou retirar a Contrato. 
 

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. 
 
18.4. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato. 

 
18.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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18.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente sempre se 
valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento 
do material, 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.  
 
18.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
18.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através de 
Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 
18.13. 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.  
 
18.14.  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 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser 
entregue somente após a entrega definitiva dos bens, desde que atendidos 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. 

 
19.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
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qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

 
 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata o 
item anterior. 
 
19.6.  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% 
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados 
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados no Programa de 
Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
33.90.39. 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  As obrigações do Contratante estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  As obrigações da Contratada estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no caso de 
vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma 
da legislação vigente. 
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23.2.  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. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  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. 
 
23.5.  Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos para que os licitantes, nas fases de 
aceitação da proposta e de habilitação jurídica e fiscal, respondam aos eventuais questionamentos 
efetuados pelo pregoeiro. 
 
23.6.  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. 
 
23.7.  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. 
 
23.8.  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. 
 
23.9.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste edital. 
 
23.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.13. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.14. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP, 
no endereço especificado no item 23.10, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações; 
ANEXO I-B – Localização dos no-breaks; 
ANEXO I-C – Modelo de Proposta com os valores unitários e totais dos itens que compõe o lote 
único; 
Anexo I-D - Especificações do lote, itens e preços máximos admitidos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III – Minuta de contrato. 
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23.16. 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, 13 de maio de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 
01. Objeto 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a contratação de 
empresa especi avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande 
porte deste Regional. 

02. Quantidade 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de Referência abrangerão avaliação nos seguintes itens 
de equipam 

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no Fórum Eleitoral de 
Maceió, event Eleitoral de Arapiraca e no Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios; 
os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento não devem incluir 
substituição ou sendo os custos única e exclusivamente referentes aos serviços executados de 
avaliação, consoante apresentado n da CONTRATADA, sendo este o único que não requer autorização 
prévia da gestão para sua execução, vez que d contrato. 
os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva devem considerar os 
serviços de lim revisão de conexões elétricas e eletrônicas, inspeção de placas eletrônicas de 
controle/potência, medição de tensã baterias, medição do circuito conversor de baterias 
(aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saíd se necessário), verificação das formas 
de onda do retificador/inversor e ajuste, se necessário, verificação do circui forçada e testes 
operacionais; 
os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de 90 (noventa) dias, 
contado do di bem, ou seja, os orçamentos decorrentes das avaliações e a própria avaliação, esta 
última no caso de nova avaliaç efetivo reparo do defeito apontado inicialmente. 
os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos de retirada e devolução 
do equipame necessário seu recolhimento à laboratório, caberão à contratada; 
a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida autorização dada pelo 
gestor contratual. o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no 
orçamento pós-avaliação. 

 
04. Valor Estimado 

Disponível no Anexo I-D. 

 

 
05. Justificativa 

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e fornecer descritivo de peças e realizar ser 
manutenção preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-break de médio e grande porte 
pertencente a Eleitoral de Alagoas e caso econômica e funcionalmente viável, com realização de 
serviços de reparo com for caso autorizado, vez que findo o Contrato TRE/AL nº 01/2018 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do 
contrato. 

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Orçamento 2019 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 

09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme localização dos Equipamentos. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

 

 
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: 

Edital do PE nº 21/2019 (0540561)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 252



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

16 

 

 

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) 
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ANEXO I-A – Especificações dos Serviços 

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 
 

 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-
break de médio e grande porte deste Regional. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – O presente DOD tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para efetuar avaliação e manutenção corretiva em 
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 
 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Dotar o Regional de contrato capaz de promover avaliação e fornecer descritivo de peças e realizar 
serviços necessários à manutenção preventiva e corretiva de equipamento do tipo no-break de 
médio e grande porte pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e caso econômica e 
funcionalmente viável, com realização de serviços de reparo com fornecimento de peças, caso 
autorizado, vez que findo o Contrato TRE/AL nº 01/2018 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Os serviços a serem melhor especificados em Termo de Referência abrangerão avaliação nos 
seguintes itens de equipamentos: 

no-break de médio e grande porte do Regional, localizados no prédio-sede e no Fórum Eleitoral de 
Maceió, eventualmente no Fórum Eleitoral de Arapiraca e no Cartório Eleitoral de Palmeira dos 
Índios; 

os preços previstos para execução de mão de obra de avaliação do equipamento não devem 
incluir substituição ou inserção de peças, sendo os custos única e exclusivamente referentes aos 
serviços executados de avaliação, consoante apresentado na proposta de preços da 
CONTRATADA, sendo este o único que não requer autorização prévia da gestão para sua 
execução, vez que decorrente do contrato. 

os preços previstos para execução de mão de obra de manutenção preventiva devem considerar 
os serviços de limpeza interna, revisão de conexões elétricas e eletrônicas, inspeção de placas 
eletrônicas de controle/potência, medição de tensão total do banco de baterias, medição do 
circuito conversor de baterias (aferição/ajuste, se necessário), medição de frequência de saída 
(aferição/ajuste, se necessário), verificação das formas de onda do retificador/inversor e ajuste, se 
necessário, verificação do circuito de ventilação forçada e testes operacionais; 

os serviços objeto desta contratação deverão ter um prazo mínimo de garantia de 90 (noventa) 
dias, contado do dia da devolução do bem, ou seja, os orçamentos decorrentes das avaliações e a 
própria avaliação, esta última no caso de nova avaliação decorrente de efetivo reparo do defeito 
apontado inicialmente. 

os custos de mão de obra, encargos trabalhistas, tributos decorrentes e custos de retirada e 
devolução do equipamento, caso necessário seu recolhimento à laboratório, caberão à 
contratada; 

a contratada não poderá promover a substituição de peças, sem a devida autorização dada pelo 
gestor contratual. o custo de substituição de peças, caso autorizado, deve ser descriminado no 
orçamento pós-avaliação. 
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

Ter o controle adequado dos equipamentos responsáveis pela alimentação elétrica de ativos 
indispensáveis à infraestrutura de TI, em casos de interrupção do fornecimento usual de energia 
elétrica, de forma a garantir e salvaguardar investimentos já realizados em equipamentos, bem 
assim mitigar situações que possam interromper os serviços de TI. 

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

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021: 

8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de 
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos 
Preliminares constantes do Processo SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A contratação pretendida viabilizará controle adequado dos equipamentos responsáveis 
pela alimentação elétrica de ativos indispensáveis à infraestrutura de TI nas unidades da Justiça 
Eleitoral de Alagoas abrangidas pela presente contratação. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os serviços pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes empresas no 
mercado de TIC, tendo sido listados potenciais fornecedores do serviço no Item 21 dos Estudos 
Preliminares. 

 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e trata-se 
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de no-breaks de médio e grande 
porte, conforme a descritos neste Termo de Referência. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, deverá ser realizada de maneira integral. Adjudicação será por 

item. 

2.10 Vigência 
 

A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, renováveis na 
forma e limite da Lei. 

 

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 
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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 física dos 
ambientes de instalação, 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) 
 

O Licitante deve possuir atestado de capacidade técnica em manutenção preventiva e/ou corretiva 
em no-breaks de médio e grande porte similares ao objeto a ser contratado. 

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 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 
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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. 

 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do 
Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e- mail ou ofício, o que ocorrer 
primeiro; 

c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de manutenção, devendo 
a primeira ser realizada em um prazo de até 08 (oito) dias úteis após a assinatura deste contrato; 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; 

d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção corretiva no prazo 
máximo de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade paga por 
força da contratação; 

e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção preventiva e corretiva em horário 
comercial, excluindo sábados, domingos e feriados; 

f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando efetuar a manutenção 
preventiva dos equipamentos e efetuar intervenções técnicas de manutenção corretiva, sempre 
que necessário; 

g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções técnicas sejam 
executadas por técnicos especializados, instruídos e monitorados por seu Centro de Assistência 
Técnica; h) Realizar todas as manutenções preventivas e/ou corretivas no local onde os 
equipamentos se encontram instalados ou no laboratório do TRE/AL, consoante necessidade que o 
serviço requer; i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor de Serviços do TRE/AL, o 
relatório dos serviços executados, relatando as condições reais de funcionamento do 
equipamento; 

j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante os atendimentos 
técnicos; 

k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo TRE/AL; 

l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao 
endereço eletrônico indicado; 

m) 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; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; 

p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste 
contrato; 

q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito 
Público; 
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r) Responder às demandas da Gestão ou Fiscalização do Contrato num prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, salvo quando houver prazo específico estipulado. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

A. Condições Gerais: 
 

 

 

A. 1. Toda as especificações aqui exigidas deverão ser confirmadas pelo Tribunal durante a 
realização do pregão eletrônico de aquisição; 

2. Somente serão aceitas propostas que contemplem o lote de maneira integral; 

B. Especificações Técnicas : 

1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA “ ON SITE “ EM 09 (NOVE) NOBREAK/UPS, SEM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS, durante o período de 12 (doze) meses; 

2. EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS: 

 

Item Qtd Descrição Configuração 

 (Entrada/ Saída) 

Potência Local da 
Instalação 

 

 

01 03 

Nobreak/UPS - 

LOGMASTER 

VIPMASTER 

M 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

 

6,0 kVA 

 

Anexo I 

 

02 02 

Nobreak/UPS - 

SMS 

TECNOLOGIA 

SINUS 

DOUBLE II 

BLACK 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

 

 

10,0 kVA 

 

Anexo I 

 

 

03 02 

Nobreak/UPS - 

CP 

ELETRÔNICA 

BREAKLESS 

AINEW 

 

Monofásico/ 

Monofásico 

10,0 kVA 

 

 Anexo I 

 

 

04 02 

Nobreak/UPS 

- CP 

ELETRÔNICA 

TOP DPS PA 

 

Trifásico/ 

Trifásico 

 

20,0 kVA 
Anexo I 
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3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPREENDE: 

1. Inspeção visual do equipamento; 

2. Inspeção e teste do banco de baterias; 

3. Limpeza Geral; 

4. Medições das tensões de entrada e saída; 

5. Medições das correntes de entrada e saída; 

6. Medições da corrente de neutro; 

7. Execução de teste de operação da UPS sem entrada de tensão no carregador das baterias; 

8. Simulação de falta de energia elétrica da concessionária; 

9. Verificação de estados dos ventiladores/exaustores; 

10. Verificação das características dos módulos tiristores do retificador e da chave estática (quando houver); 

11. Verificação das características dos capacitores do filtro DC e do filtro AC de saída; 

12. Verificação das características das pontes comutadoras do inversor; 

13. Verificação das formas de onda da saída do retificador de cada ponte comutadora e de saída do inversor nas três fases (quando 

necessário); 

14. Verificação da existência de temperaturas elevadas; 

15. Medição da autonomia em descarga, conforme existentes; 

 

 

16. Verificação das fiações, conexões e reaperto geral; 

17. Manutenção e ajuste das placas eletrônicas de controle (quando necessário); 

18. Manutenção e ajuste do conversor de baterias (quando necessário); 

19. Aferição e ajuste da frequência de saída (quando necessário); 

20. Aferição e ajuste da tensão de saída (quando necessário); 

21. Testes operacionais; 

22. Funcionamento via rede/bateria/rede; 

23. Funcionamento via BY PASS (linha direta); 

24. Funcionamento via INVERSOR (linha condicionada); 

25. Reaperto geral de conexões; 

26. Outras atividades que forem necessárias dentro do contexto do contrato. 

4. Detectada ocorrência de defeito(s) nos equipamentos, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para que realize a devida 
manutenção corretiva, devendo a CONTRATADA atender ao chamado técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, sem 
qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade paga por força deste contrato. 

5. Os Atendimentos Técnicos para Manutenção Preventiva e Corretiva serão realizados em horário comercial, excluindo sábados, domingos 

e feriados. 

6. A CONTRATADA realizará visitas periódicas às instalações da CONTRATANTE, visando efetuar a manutenção preventiva dos 
equipamentos. 

7. Além das visitas periódicas, serão feitas intervenções técnicas de manutenção corretiva, sempre que necessário. 

8. Todas as manutenções e intervenções técnicas serão executadas por técnicos especializados, instruídos e monitorados pelo Centro de 
Assistência  Técnica da CONTRATADA. 

9. O horário em que serão realizadas as manutenções preventivas será determinado pela CONTRATANTE. 
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10. Todas as manutenções preventivas e/ou corretivas serão realizadas no local onde os equipamentos se encontram instalados ou no 
laboratório da CONTRATADA, consoante necessidade que o serviço requer. 

11. A prestação dos serviços, estabelecidos nesta proposta, restringem-se tão somente aos equipamentos discriminados no item 
EQUIPAMENTOS A SEREM ATENDIDOS, com suas localizações correspondentes, sendo que eventuais transferências ou 
mudanças de locais deverão ser previamente comunicadas à CONTRATADA e correrão por conta da CONTRATANTE. 

12. A cada atendimento técnico será apresentado ao Supervisor de Serviços, o Relatório dos serviços executados relatando as condições 
reais de funcionamento do equipamento. 

13. A CONTRATADA manterá seu pessoal devidamente uniformizado e identificado quando durante os atendimentos técnicos 

 

 

 

A. 14. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

1. Permitir o livre e completo acesso do pessoal da CONTRATADA ao local onde estão acondicionados os equipamentos, visando 
a manutenção e intervenções técnicas. 

2. Colocar os equipamentos à disposição da CONTRATADA, nos horários estabelecidos para manutenção e durante o tempo 
necessário para conserto e testes. 

3. Colocar à disposição da CONTRATADA um espaço adequado para acondicionamento temporário de instrumentos, manuais e 
materiais  destinados à manutenção. 

15. PEÇAS E COMPONENTES: 

1. Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a aquisição deverá ser feita pela CONTRATANTE. 

2. A CONTRATADA deve ofertar cotação de preços para as peças passíveis de substituição. 

3. A troca de peças dos equipamentos, quando necessária, será efetuada pela CONTRATADA, sem acréscimo de ônus. 

16. Periodicidade das Manutenções 

1. Quadrimestral, sendo a primeira a ser realizada em um prazo de até 8 (oito) dias úteis após a assinatura do Contrato, com o 
agendamento a ser formalizado pela contratada junto ao Gestor de Contrato. 

 

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 serviço deverão ser prestadoss nos endereços declinados e do TRE/AL, nos quantitativos indicados; 
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento 

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

TRE/AL; 
4. Os equipamentos/peças/componentes, eventualmente fornecidos, deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, serem 

entregues em pleno estado de funcionamento; 
5. Os equipamentos/peças/componentes, eventualmente fornecidos, deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 

específicas para o correto funcionamento dos equipamentos objeto da manuteção; 
6. 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 Gestor e Fiscal para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços e os equipamentos 
estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os serviços e 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 
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etapas: 
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho. 

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. 

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

1. A abertura de chamado será o instrumento formal de solicitação dos serviços 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 serviços de conexão de dados. 

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 danotificação; 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 Fatura, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o 
valor da Fatura, 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 serviço, no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30 (trinta) dias 
corridos; 

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

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

iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento o Contrato; 
v. 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o instrumento do contrato, ou retirar a Contrato. 

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 poderá resultar no cancelamento do 

Contrato. 
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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) 

tender ao chamado técnico no prazo máximo de até 04 (quatro) horas; 

Abertura de chamados por meio de site, e-mail, por meio de ligação 0800 ou ligação local, 
em todos os casos com o fornecimento de protocolo, confirmação ou equivalente, no caso 
de e-mail sem resposta automatizada de confirmação, será utilizado a data e hora do envio 
para a contagem dos prazo estipulados. 

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

 

Maceió, 27 de março de 2019.
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            ANEXO I-B – LOCALIZAÇÃO 

 

 
 

Descrição Qtd Localização 

 
 

Nobreak/UPS – LOGMASTER 
VIPMASTER M 

 
 
 

03 

02 (Rua Gervásio de Oliveira 

Lima, 147, Novo Horizonte, 

Arapiraca) 

 

01 (Praça da Independência, 252, 

Centro, Palmeira dos Índios) 

Nobreak/UPS - SMS TECNOLOGIA 
SINUS DOUBLE II BLACK 

 

02 

 

Praça Sinimbu, s/n, Centro, 
Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA 
BREAKLESS AINEW 

 

02 

 
Avenida Fernandes Lima, 3487, 
Farol, Maceió 

Nobreak/UPS - CP ELETRÔNICA 
TOP DPS PA 

 

02 

 
Avenida Aristeu de Andrade, 377, 
Farol, Maceió 

        Localização atualizada em 17/12/2018 
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                                                         ANEXO I-C 

 
 

MODELO DE PROPOSTA COM OS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DOS ITENS QUE 
COMPÕE O LOTE ÚNICO 

 
 

 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

MENSAL 
R$ 

PREÇO 
TOTAL 
ANUAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02    

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos Índios 
01    

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS Double 

II Black 
02    

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 

Breakless Ainew 
02    

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica TOP 

DPS PA 
02    

VALOR TOTAL DO LOTE:   
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                                                ANEXO I-D 
 
 

                              ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS 
                               E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

 
 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

MENSAL 
R$ 

PREÇO 
TOTAL 
ANUAL 

R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02 240,17 480,34 5.764,08 

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos Índios 
01 359,67 359,67 4.316,04 

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS Double 

II Black 
02 223,33 446,66 5.359,92 

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 

Breakless Ainew 
02 223,33 446,66 5.359,92 

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica TOP 

DPS PA 
02 476,67 953,34 11.440,08 

VALOR TOTAL DO LOTE  32.240,04 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019  
  

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. 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 

 
 

CONTRATO Nº XX/2019 
PA SEI nº 0007708-70.2018.6.02.8000 

 
MINUTA 

 

Contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem 
fornecimento de peças, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 
377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, situada à 
XXXX, e-mail: XXXX, Fone: XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva “on site” em nobreak/ups, sem fornecimento de peças, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de avaliação e 
manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte deste 
Regional, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 
21/2019 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 

O presente contrato tem o valor global estimado de R$ XX (XXXX), conforme 
discriminado na tabela abaixo: 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I-A do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 21/2019. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
  
  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue somente após a entrega definitiva dos bens, desde que atendidos 
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. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 
MENSAL 

R$ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

ANUAL 
R$ 

PREÇO 
ANUAL 
TOTAL 

R$ 

01 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M - Arapiraca 
02  

 

 

02 
Nobreak/UPS Logmaster/VIP 

master M – Palmeira dos 
Índios 

01  

 

 

03 
Nobreak/UPS SMS - SINUS 
Double II Black - Maceió 

02  

 

 

04 
Nobreak/UPS CP Eletrônica 
Breakless Ainew - Maceió 

02  

 

 

05 
Nobreak/UPS - CP Eletrônica 

TOP DPS PA - Maceió 
02  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRFAO SEXTO - 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% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

 A prestação dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos após a assinatura deste contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações deste 
contrato e com os termos da proposta de preços; 
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b) Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
a partir da data de assinatura deste contrato; 

c) Realizar, de forma quadrimestral, a prestação dos serviços de manutenção, devendo a 
primeira ser realizada em um prazo de até 08 (oito) dias úteis após a assinatura deste 
contrato;  

d) Atender ao chamado técnico para realização da manutenção corretiva no prazo máximo 
de até 04 (quatro) horas, sem qualquer ônus adicional ao preço da mensalidade paga por 
força da contratação; 

e) Realizar os atendimentos técnicos para manutenção preventiva e corretiva em horário 
comercial, excluindo sábados, domingos e feriados; 

f) Realizar visitas periódicas às instalações do TRE/AL, visando efetuar a manutenção 
preventiva dos equipamentos e efetuar intervenções técnicas de manutenção corretiva, 
sempre que necessário; 

g) Providenciar para que todas as manutenções e intervenções técnicas sejam executadas 
por técnicos especializados, instruídos e monitorados por seu Centro de Assistência 
Técnica;  

h) Realizar todas as manutenções preventivas e/ou corretivas no local onde os 
equipamentos se encontram instalados ou no laboratório do TRE/AL, consoante 
necessidade que o serviço requer; 

i) Apresentar, a cada atendimento técnico, ao Supervisor de Serviços do TRE/AL, o relatório 
dos serviços executados, relatando as condições reais de funcionamento do equipamento; 

j) Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante os atendimentos 
técnicos; 

k) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo 
TRE/AL; 

l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações 
enviadas ao endereço eletrônico indicado; 

m) 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; 

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – É expressamente proibida, ainda, a retirada de partes e 
peças de um equipamento para substituição em outro, salvo se documentalmente 
autorizado pelo gestor do contrato. 
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PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 
do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
09/2005-CNJ.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 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. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), 
é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 

a) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado; 
 
b) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
podendo efetivar avaliação periódica; 
 
c) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o 
equivalente à indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à 
CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
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 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada 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 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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 do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  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: 

 
a.1) 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 
 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 
 

b) Multa de: 
 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso injustificado 
na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 
 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, 
será aplicada a multa de 10% sobre o valor da Fatura; e 
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
registro de preços do Fornecedor; 
 

b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, no caso de atraso injustificado na solução 
do chamado, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 
 

b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo 
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superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% 
sobre o valor da Fatura; e 
 
b.2.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 
 

b.3) 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
 
b.4) 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento o Contrato; 
 
b.5) 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o 
instrumento do contrato, ou retirar a Contrato. 
 

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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos 
previstos para entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a prestação dos serviços, 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.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 
da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 21/2019 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 
documento SEI nº XXXX, constantes no procedimento administrativo SEI nº 0007708-
70.2018.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
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Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 

Pelo TRE/AL  
 

    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
        Presidente do TRE/AL 

 
 

Pela Empresa 
       Representante da empresa 
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EDITAL Nº 20 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019

 

PROCESSO Nº 0007708-70.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL        (LOTE ÚNICO)

Data: 28 de maio de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 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 GLOBAL (LOTE ÚNICO),
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de avaliação  e
manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e
grande porte, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
 
                   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 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-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, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, 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.
 
1 - DO OBJETO.
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de avaliação   e manutenção
corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
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2 – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
2.1.         O prazo máximo para o início da prestação dos serviços será de 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
3.1.            Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto, 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.
 
3.2.           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.
 
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3.3.        No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
 
3.4.           Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. 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;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
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3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
4 . 1 .         Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
 
4.2.         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.
 
4.3.         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.
 
4 . 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 5.450/05).
 
4.5.         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
5.450/05).
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
 
5.1.           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. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.           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
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mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
 
5.3.         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.
 
5.3.1.      Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
 
5.4.         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 5.7 do edital;
b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
 
5.4.1.    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.
 
5.4.2.    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.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar 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.
 
5.4.3.    Não podem 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 10.1.
 
5.4.4.    Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.         As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
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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).
 
5.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.           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.
 
5.8.         Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições
constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
 
5.9.           Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
5.10.       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.
 
5.11.       O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
 
6.1.         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.
 
6.2.           As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
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6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.           O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
 
7.1.         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.
 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total dos serviços que
compõe o lote único.
 
7.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.           Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.           Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
7.6.           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.
 
7.6.1. 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.
 
7.7.                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
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
7.8.             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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
8.1.            Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
 
9.1.             O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por global (lote único), decidindo sobre a
aceitação do preço obtido.
 
9.2.                Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços
de referência, disponíveis no Anexo I-D deste edital, que representam 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.
 
9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.
 
9.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade
com o Anexo I-C, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e
totais de cada um dos itens que compõe o lote único, possibilitando que o
pregoeiro afira se o critério de aceitabilidade em relação aos valores unitários
de cada item foi respeitado.
 
9.3.             Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
9.4.             Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
9.5.             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
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
9.5.1.          Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
 
10.1.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso 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.
 
10.2.         Também deverá ser remetida, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, o modelo de proposta, em
conformidade com o Anexo I-C, devidamente preenchido, onde constem os
valores unitários e totais de cada um dos itens que compõe o lote único.
 
11 - DA HABILITAÇÃO.
 
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
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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.
 
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.
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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
12.4.1. e 12.4.3.
 
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 11.1. 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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
 
12.1.       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.
 
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
12.1.2.          Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida
e publicada nova data para realização do certame.
 
12.2.       Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 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.
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13 - DOS RECURSOS.
 
13.1.           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.
 
13.2.           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.
 
13.3.           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 3 (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.
 
13.4.           O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
13.5.           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.
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 
14.1.           A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
14.2.           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.
 
14.3.           Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
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15.1.           Havendo prorrogação, o reajuste do contrato ocorrerá a cada 12
(doze) meses e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período,
ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este
limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores praticados
no mercado.
 
16 - DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.      Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.
 
1 6 . 2 .       Antes da contratação, será exigida a comprovação da
regularidade fiscal da empresa vencedora do certame.
 
16.3.       A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no
item 16.1, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à
Administração por perdas e danos.
 
16.4.       Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.
 
16.5.       Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular,
no ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.
 
16.6.       O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e
por igual período.
 

16.7.         Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.
 
17 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
17.1.        O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.
 
17.2.         Os serviços serão recebidos:
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas no Termo de Referência (Anexos I
e I-A) e na proposta de preço;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
17.3.      Os serviços serão rejeitados nas seguintes hipóteses:
 
a) incompatibilidade com as especificações previstas no Edital ou na proposta
de preços;
b) presença de defeito de qualquer natureza.
 
17.4.      O recebimento definitivo não exime a empresa de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as
normas de proteção ao consumidor.
 
17.5.         O prazo para a Seção 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.
 
17.6.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
18.1.             O 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 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
18.2.             Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
18.3.             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:
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a) Advertência:
 
a.1) 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
 
a.2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
 
b) Multa de:
 
b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos;
 
b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Fatura;e
 
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, coma não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;
 
b.2) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado, limitada a incidência 30 (trinta) diascorridos;
 
b.2.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1%
sobre o valor da Fatura; e
 
b.2.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da
quantidade de chamados sem solução.
 
b.3) 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da
obrigação assumida;
 
b.4) 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento oContrato;
 

Edital 20 (0540562)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 289



b.5) 10% sobre o valor global do Contrato, na hipótese de recusa em assinar o
instrumento do contrato, ou retirar a Contrato.
 
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
AdministraçãoPública.
 

18.          O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos
previstos para entrega/solução do chamado poderá resultar no
cancelamento do Contrato.

 
18.5.             O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
18.6.             Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
18.7.             O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, 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.
 
18.8.      Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
18.9.        Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
18.10.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
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18.11.     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
18.13.       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.    
 
18.14.     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 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
18.15.     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
19 - DO PAGAMENTO.
 
19.1.             O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue somente
após a entrega definitiva dos bens, desde que atendidos 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 –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
 

Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido oFornecedor.

 

1. 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.
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19.2.             Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
19.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
19.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
19.5.      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
19.6.           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%
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
20.1.             As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da
Despesa nº 33.90.39.
 
20.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
 
21.1.           As obrigações do Contratante estão disponíveis na minuta do
contrato.
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
 
22.1.           As obrigações da Contratada estão disponíveis na minuta do
contrato.
 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
23.1.           É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
 
23.2.           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.
 
23.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 3 . 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.
 
23.5.              Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos para
que os licitantes, nas fases de aceitação da proposta e de habilitação
jurídica e fiscal, respondam aos eventuais questionamentos efetuados
pelo pregoeiro.
 
23.6.           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.
 
23.7.           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
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fins de habilitação e classificação.
 
2 3 .8 .           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.
 
23.9.          Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
23.10.        O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
 
23.11.    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.
 
23.12.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
23.13.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
23.14.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.10, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.15.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações;
ANEXO I-B – Localização dos no-breaks;
ANEXO I-C – Modelo de Proposta com os valores unitários e totais dos itens
que compõe o lote único;
Anexo I-D - Especificações do lote, itens e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III – Minuta de contrato.
 
23.16.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
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desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

 
Maceió/AL, 13 de maio de 2019.

 
Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO Nº
0540561.

Em 13 de maio de 2019.
0007708-70.2018.6.02.8000 0540562v2
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Nº 92, quarta-feira, 15 de maio de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000537, emitida em 07/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Inframed Soluções Tecnológicas EIRELI. Objeto: Aquisição de bateria e e pack
de eletrodos para desfibrilador. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030.
Valor total do empenho: R$ 2.331,70 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00096.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000532, emitida em 03/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COUTO E SIGNE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: fornecimento e
instalação de divisórias (Ata n.º 087/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02122056914YQ3341. Elemento de despesa: 449051. Valor total do empenho: R$
27.904,91 (vinte e sete mil, novecentos e quatro reais e noventa e um centavos). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 8 / 0 0 1 5 9 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processos nºs 0033381-06.2018.4.03.8000- TRF 3ª Região, 0037689-85.2018.4.03.8000-
JFPG-SP e 0004222-12.2018.4.03.8002- JFPG-MS; Espécie: Contrato nº 04.006.10.2019,
firmado em 14/05/2019; Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ
n.º 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ n.º
05.445.105/0001-78, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL,
CNPJ n.º 05.422.922/0001-00; Contratada: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA., CNPJ nº
00.233.883/0001-80; Objeto: prestação de serviços especializados em Tecnologia da
Informação, abrangendo a atualização e a assistência técnica do software Caché; Vigência:
a partir de sua assinatura, pelo período de 12 meses; Valor Total: R$ 112.308,96;
Procedimento Licitatório: artigo 25, "caput", da Lei 8.666/93; Signatários: pelos
Contratantes, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral, Sra. Luciana Ortiz Tavares
Costa Zanoni, Juíza Federal Diretora do Foro da SJSP, Sr. Ricardo Damasceno de Almeida,
Juiz federal Diretor do Foro da SJMS, e pela Contratada, o Sr. Carlos Alberto Marcicano,
Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 08/2019 -

Limpeza, copeiragem, lavador de veículos, ascensorista, transportador, apoio adm. e

operador de máquinas - foi adjudicado e homologado à empresa NORDESTE SUSTEN T ÁV E L

LTDA (CNPJ nº 12.414.820/0001-09) com preço global de R$ 2.560.399,92.

MARCELO NOBRE TAVARES

Pregoeiro

(SIDEC - 14/05/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo SEI nº 0003013-03.2018.6.01.8000.Termo de Doação nº 01/2019. Doador:
Tribunal Regional Eleitoral do Acre (CNPJ - 05.910.642/0001-41). Donatário: INSTITUTO
BRASILEIROS AMIGOS DA VIDA - IBAV, inscrito no CNPJ sob o nº 05.523.650.0001-35.
Objeto: Doação de materiais inservíveis, denominados "restos de obra". Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.373/2018. Data de assinatura: 14/05/2019. Assinam: Carlos
Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE-Acre, e Francisco de Assis Araújo da Veiga,
representante do Donatário.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000727-18.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 18/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 18/2019. Fornecedor: TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE
EIRELI, CNPJ nº 21.557.625/0001-29. Validade: de 15/05/2019 a 15/05/2020. Órgão
Gerenciador: TRE/AC. Órgãos participantes: TRE/AM e TRE/RR.

.

D ES C R I Ç ÃO UNID QUANT V.UNIT VALOR TOTAL
(R$)

.

. 1 Pacotes de link satélite em
banda L - TRE-AC 60/TRE-AM
5000/TRE-RR 50

Pcts 100
MB

5.110 2.942,06 15.033.926,60

. 2 Pacotes de lig. telefônica
satélite - TRE-AC 20/ TRE-AM
100 / TRE-RR 50

Pcts 50
Min

170 806,39 137.086,30

. 3 Aparelho móvel compatível
item 1 (30 dias) - TRE-AC
4/TRE-AM 100/TRE-RR 15

Unid 119 3.201,81 381.015,39

. 4 Infraestrutura VPN conexão
segura JE/TSE (30 dias) - TRE-
AC 01 / TRE-AM 12/ TRE-RR
01

Unid 14 7.554,32 105.760,48

. Total por fornecedor 15.657.788,77

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0007708-70.2018. Objeto: Prestação de serviços de avaliação e manutenção

corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, conforme

especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital:

15/05/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -

Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00021-2019. Entrega

das Propostas: a partir de 15/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura

das Propostas: 28/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de vigilância.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: RPL SEGURANÇA
PRIVADA LTDA ME - CNPJ: 16.697.776/0001-42. Resumo do Objeto: Repactuação e registro
de novos valores contratuais. Novo valor total estimado do contrato: R$ 5.020,202,75,
sendo R$ 2.486.1233,73 liquidados entre 2014 e 2016, R$ 1.075.553,86 liquidados em
2017, R$ 1.034.873,31 liquidados em 2018 e R$ 423.652,82 estimados para 2019.
Fundamentação Legal: Resolução TSE 23.234/2010 e Cláusula Sétima do contrato. Data da
Assinatura: 06/05/2019. Processo: 4.404/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 70023

Nº Processo: 8857/2018. Objeto: Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura

compreensiva,isto é, seguro contra colisão, incêndio, roubo e furto), com assistência 24

horas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.. Total de

Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2019 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 -

Centro, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-00017-2019.

Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Abertura das Propostas: 29/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretaria de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 13/05/2019) 70023-00001-2019NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 11/2019. Proc. Adm. Digital nº 11947/2018 (PGE Nº 03/2019) Contratante: A
União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratado: GRUPO
NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, denominada CONTRATADA, CNPJ nº.
03.284.595/0001-42. Objeto: Serviços de controle de vetores e pragas urbanas
(desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e desalojamento de morcegos e
pombos), nas dependências dos Prédios sede e Anexo da Secretaria do TRE/MA e dos
Fóruns e Cartórios Eleitorais da Capital e do interior do Estado. Valor Mensal: R$ 29.783,00.
Nota de Empenho: 2019NE000273. Dotação: Elemento de despesa 33.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, na Ação Orçamentária - Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - 20GP (PI: AIEF LIMPEZ). Vigência: a partir do dia
útil seguinte à data da publicação no DOU, com vigência de 16 (seis) meses. Data de
Assinatura: 26/04/2019. Signatários: Des. Cleones Carvalho Cunha, Presidente do TRE-MA e
a Sra. Iara Praxedes Souza da Silva, Representante da contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 70005

Nº Processo: 4660/2019. Objeto: Registro de preços para Aquisição de materiais de
consumo diversos, incluindo gêneros de alimentação, materiais de limpeza e itens de copa
e cozinha.. Total de Itens Licitados: 35. Edital: 15/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 15/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá
ser obtido também através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/05/2019) 70005-00001-2019NE000030
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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 maio de 2019.

À CPREG, 

Ao Pregoeiro Weber, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/05/2019, às 14:25, 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
0541880 e o código CRC 0698FA1D.

0007708-70.2018.6.02.8000 0541880v1
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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 maio de 2019.
À SEIC, para atualização do Portal da

Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/05/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542244 e o código CRC E2A7B446.

0007708-70.2018.6.02.8000 0542244v1
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�̀pv�ps�èpqrst�u�s�e�e���e�eh̀cai

� �x¡� ���M�MVON�W¢OM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

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

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

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
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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�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
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E-mail - 0548011

Data de Envio: 
  28/05/2019 15:23:16

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    coinf@tre-al.jus

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

Mensagem: 
  
Sr. Coordenador, 

Segue proposta de licitante 1º classificado no Pregão 21/2019, prestação de serviços de avaliação e
manutenção em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, considerando a necessidade de
avaliação da conformidade técnica.

Aguardo e agradeço antecipadamente.

Pregoeiro

Anexos:
    proposta pregão 21.pdf
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E-mail - 0548051

Data de Envio: 
  28/05/2019 15:53:01

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    pregoeiro@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Análise de Propostas

Mensagem: 
  Sr. Pregoeiro,

Vez que o licitante está vinculado os termos editalícios, considerando a necessário e inafastável conversão
de seus termos em contrato administrativo, considero, sob o aspecto técnico, a proposta apresentada,
compatível com o objeto em tela.

Cordialmente.

Daniel Souto
COINF

Anexos:
    E_mail_0548011.html
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E-mail - 0548780

Data de Envio: 
  29/05/2019 16:39:45

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    coinf@tre-al.jus
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

Mensagem: 
  Sr. Coordenador, 

Segue proposta de licitante classificado no Pregão 21/2019, prestação de serviços de avaliação e
manutenção em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, considerando a necessidade de
avaliação da conformidade técnica.

Aguardo e agradeço antecipadamente.

Pregoeiro

Anexos:
    proposta empresa by it.pdf
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E-mail - 0548785

Data de Envio: 
  29/05/2019 16:43:54

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    pregoeiro@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Análise de Propostas - Emai 0548780

Mensagem: 
   Sr. Pregoeiro,

Vez que o licitante está vinculado os termos editalícios, considerando a necessário e inafastável conversão
de seus termos em contrato administrativo, considero, sob o aspecto técnico, a proposta apresentada,
compatível com o objeto em tela.

Cordialmente.

Daniel Souto
COINF

Anexos:
    E_mail_0548780.html
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

                   Atestamos para os devidos fins, que a empresa BY INFORMATION 
TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob n. 13.786.746/0001-
14, Inscrição Estadual sob n. 717.085.288.116, Inscrição Municipal sob n. 26.402, 
prestou e/ou presta satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, tendo 
demonstrado capacidade técnica e pontualidade nos compromissos 
assumidos, nada havendo até a presente data, que possa desaboná-la.  
 

AQUISIÇÃO E SERVIÇO 
 

                 Aquisição e Serviço técnico de 2 SWITCH 48 Portas e Nobreak através 
de contrato firmado pelo período de 12 meses, contemplando: 
  2 unidades: Switches 48 portas  1 unidade: Nobreak 20 KVA  Incluso venda; instalação e parametrização 
 
 
 

São Paulo, 11 de Abril de 2019. 
 
 

 
________________________________________________ 

Conference Call do Brasil S/A 
CNPJ 05.991.199/0001-80 

Moisés Pinheiro Jr. 
Tecnologia da Informação 

(11) 4688-6203 
moises@ccall.com.br  
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oc2o\̂rĉac2]c2\]_\̂c2t2oc2b̀au2vw2ob2xp\2]h2yuzzz[2op2v{2op2|}]~c2op2{���[2b_̀p̂_\oc2rpqb2xp\2]h2�uy��[2op2vw2op2c}a}�̀c
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RQLW~|QMR=O|TOL|Y=_c]c=�fà=d[=df̀_[̀b[=a[=Odfbc�=d[=N]̂��[=O�̂b]�afZ[=�������=WKRU=�����Y=d̂Z�c]cY=̀[�=c̀=_̂ac̀=dc
�̂fY=̂\=̂ _̀̂Zfc�=[=c]b�=���=d[=P�df�[=N̂ac�=z]c̀f�̂f][Y=�ĝ�=
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 18/03/2019  1227029 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   2204509  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 17/03/2019,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 BY   INFORMATION   TECHNOLOGY   SOLUTIONS   EIRELI   -   ME  ,   CNPJ:   13.786.746/0001-14, 
 conforme indicação constante do pedido de certidão.************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 nº 53/2015. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 18 de março de 2019. 

                1227029 
 PEDIDO N°:  
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àbcdecfebghibjklcdlcmneoklcpgeanqrhslc
ctu><<<@=v@<=Ac

cc

w_>=Bx<<>yZPU_>]Z>]QU>@D>]Y>zUQZ>]Y>@<=A{>PYSTQPUz|_Y>Z>EPY\ZYQPZ>F}Q~QUV>]Y_[Y>�P\�Z>Y>PY_XY~[Q�Z_>zYzRPZ_>]U>H�SQXY>]Y
X̂ZQZ{>]Y_Q\TU]Z_>XYVZ>QT_[PSzYT[Z>VY\UV>=@<v@<=A>]Y>@<v<�v@<=A{>Yz>U[YT]QzYT[Z>�_>]Q_XZ_Q��Y_>~ZT[Q]U_>TU>�YQ>Tu>=<?C@<
]Y>=;>]Y>�SVyZ>]Y>@<<@>Y>TZ>GY~PY[Z>Tu>C?BC<>]Y>�=>]Y>zUQZ>]Y>@<<C{>PY}YPYT[Y>UZ>EPZ~Y__Z>Tu><<<;;<D|;<?@<=D{>XUPU
PYUVQ�UP>Z_>XPZ~Y]QzYT[Z_>PYVU[Q�Z_>UZ>EPY\�Z>Tu><<<@=v@<=A?>FR�Y[Zx>FR�Y[Zx>EPY\�Z>HVY[P�TQ~Z>|>EPY_[U��Z>]Y>_YP�Q�Z_>]Y
U�UVQU��Z>Y>zUTS[YT��Z>~ZPPY[Q�U>Yz>Y�SQXUzYT[Z>]Z>[QXZ>TZ|RPYU�>]Y>z�]QZ>Y>\PUT]Y>XZP[Y{>~ZT}ZPzY>Y_XY~Q}Q~U��Y_
]Y_~PQ[U_>TZ_>̂TY�Z_>L>Y>L|̂>]Z>Y]Q[UV??>F>EPY\ZYQPZ>URPQS>U>WY__�Z>E�RVQ~U>Yz>U[YT]QzYT[Z>�_>]Q_XZ_Q��Y_>~ZT[Q]U_>TZ>Y]Q[UV{
]Q�SV\UT]Z>U_>XPZXZ_[U_>PY~YRQ]U_?>̂RPQS|_Y>Yz>_Y\SQ]U>U>}U_Y>]Y>VUT~Y_>XUPU>~VU__Q}Q~U��Z>]Z_>VQ~Q[UT[Y_>PYVU[Q�UzYT[Y>UZ_
VUT~Y_>Z}YP[U]Z_?

>

>
�ae��c�c�c�f�m�c�
�e�snhjkl�c�UTS[YT��Z>v>LT_[UVU��Z>|>tZRPYU�
�e�snhjklc�l��ge�erabn�ctZRPYU�vKEW>�Z\zU_[YPv�LE>zU_[YP>�>|>̂PUXQPU~U?
�nbab�eralc�h�enershbdl�cOQXZ>L>|>EUP[Q~QXU��Z>H�~VS_Q�U>]Y>�HvHEE
�̀ghsb�hghdbdec bnoe�cdecmne�en¡rshb�ct�Z
¢£brahdbde�c@ �rhdbdecdec�lnresh�eral�cSTQ]U]Y
¤bglnce�ah�bdl�cf¥cC?;¦B{<D<< §ha£bjkl�ĉ~YQ[Z>Y>̈URQVQ[U]Z
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reolshbdlcb>Ī >B?�@<{<<<<>?

>
�ae��ćc�c�f�m�c�
�e�snhjkl�c�UTS[YT��Z>v>LT_[UVU��Z>|>tZRPYU�
�e�snhjklc�l��ge�erabn�ctZRPYU�vKEW>ME>HVY[P�TQ~U>©PYU�VY__>̂QTYµ?
�nbab�eralc�h�enershbdl�cOQXZ>L>|>EUP[Q~QXU��Z>H�~VS_Q�U>]Y>�HvHEE
�̀ghsb�hghdbdec bnoe�cdecmne�en¡rshb�ct�Z
¢£brahdbde�c@ �rhdbdecdec�lnresh�eral�cSTQ]U]Y
¤bglnce�ah�bdl�cf¥cC?�CA{A@<< §ha£bjkl�ĉ~YQ[Z>Y>̈URQVQ[U]Z
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HQPRPr]sRKL�I�]Q]sSIP\K�LHIJKLMLNLOPQRISIJPTUKLVWSXYZI[PL\]L̂V_VOOLoJXISPqIXI\P\]L̂PQ�]rL\]LOQ]�]Q¬sSIP�LeUKL�]ZSQITUK�
eKqQ]P�_}O|LzK�rPZR]Q_�MOLrPZR]QL̂LNLoQPJIQPSPj

�hj���j�k�_lll�N�ktuLMevwx̂ oHMwe
HVypewzw{u
|wz}HMwe|LVMxVzM

|Ir |Ir i x�Lij��imlkll x�L�j��kml�ll i�_l�_il��
�h�hl�i�

C.:F7D1234C.@0/�0504534=a�.@34=E.7@053G4OQ]ZRPTUKL\]LZ]Q[ITKZL\]LP[PXIPTUKL]LrPsYR]sTUKLSKQQ]RI[PL]rL]©YIJPr]sRK
\KLRIJKLsKNqQ]P�L\]Lrª\IKL]L�QPs\]LJKQR]mLPR]s\]s\KLIsR]�QPXr]sR]LPKLZKXISIRP\KLsKLV\IRPXj

ikj���jlik_lll�NlkVvzL|Mz�o
ôe}HVeyowL�V
ewNtxVo|LV
{Vxo�wxV|

|Ir |Ir i x�L�jlllmllll x�L�ijlllmllll ik_l�_il��
���li�h�

C.:F7D1234C.@0/�0504534=a�.@34=E.7@053G4eKqQ]P�_}O|LzK�rPZR]Q_�MOLrPZR]QL̂LNLoQPJIQPSPj

��j��kj�i�_lll�N��Ve{V�M|o
|Vx�Myw|L�V
Ve{VepoxMoLzH�o

|Ir |Ir i x�L�lljlllmllllx�Lilljlllmlllli�_l�_il��
�h�k��hh

C.:F7D1234C.@0/�0504534=a�.@34=E.7@053G4|]Q[ITKZL\]LP[PXIPTUKL]LrPsYR]sTUKLSKQQ]RI[PL]rL]©YIJPr]sRKL\KLRIJKLsKN
qQ]P�L\]Lrª\IKL]L�QPs\]LJKQR]mLSKs�KQr]L]ZJ]SI�ISPT®]ZL\]ZSQIRPZLsKZLos]WKZLML]LMNoL\]ZR]L]\IRPXj

0̄BF.:4�wqZ�LXPsS]ZLSKrL�LsPL�Q]sR]L�KQPrL]WSXY¤\KZLJ]XKLJQ]�K]IQK�

f0/374534̄0BF. ��<���<� C0@0��3704-.cD:@73

x�Lilljlllmllll ��j��kj�i�_lll�N�� i�_l�_il��L�k�ll�i���ih

x�L�ijlllmllll ikj���jlik_lll�Nlk i�_l�_il��L�k�ll�i���ih

x�L�j��kml�ll �lj��ljik�_lll�N�l i�_l�_il��L�k�ll�i���ih
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-./0123456766 8916731::6;6668<96 97;60;968=/84>66>97>=9:

-./0123456766 8:12731243;6668<84 97;60;968=/84>66>97>=9:

-./0107656666 :0100:1:0:;6668<68 97;60;968=/84>66>97>=9:

-./06656666 821:7612:9;6668<02 97;60;968=/84>66>97>=9:

-./4765:466 6=1=891292;6668<86 97;60;968=/84>66>97>=9:

-./4765:466 8=1=341766;6668<06 97;60;968=/84>66>97>=9:

-./42056666 8=1=341766;6668<06 97;60;968=/84>88>09>=76

-./4765::66 9412=71694;6668<64 97;60;968=/84>89>63>692

-./0123656666 8=1=341=9=;6668<3= 97;60;968=/84>89>49>40:

-./0166656666 8:12731243;6668<84 97;60;968=/84>8:>49>096

-./42656666 6=1=891292;6668<86 97;60;968=/84>84>68>096

-./0136656666 8=1=341=9=;6668<3= 97;60;968=/84>84>63>=36

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂_̀
97;60;968=
84>86>94

a_]b/c\]̂_̀1

abdefegdc/h]
ieg]̂ ĉb]e_̀

97;60;968=
84>86>06

jc_dhc/dbde]e_]1/kc_c;l̀ ĉ/dbdefegdc>/97;60;968=/84>88>061

ieg]̂ ĉh̀
97;60;968=
84>84>4:

a_]b/]eg]̂ ĉh̀

-]gmnc
9=;60;968=
84>:0>02

-]gmnc/hc/ô ò̀n_c1/p̀ ê]g]h̀ >̂/qr-stuirv/[wrst[x[s/aukwqr-a[y/yrk[5/xuz{;xzp>
8=1=341766;6668<065/o]|̀/b]|l̀ /̂|ceg]/h]/-./420566661/t̀ _d}̀>/z-szsqr[/-ixwq[k[5/yaxar[uri
x[k[qr-[/z-szsqr[/xst/~[ys-/aui�i�w�~iy/~aq[uks/�/xsur-[r[��s/zs-/89/tiqiq5/arit/218185
arit/=5/[ui�s/a<k/ihd_c|1

-]gmnc
9=;60;968=
84>02>9=

-]gmnc/hc/ô ò̀n_c1/p̀ ê]g]h̀ >̂/�wqr[~s/qr-ar�s-qr5/xuz{;xzp>/6=1=891292;6668<865/o]|̀/b]|l̀^
|ceg]/h]/-./426566661/t̀ _d}̀>/z-szsqr[/-ixwq[k[5/yaxar[uri/x[k[qr-[/z-szsqr[/xst/~[ys-
aui�i�w�~iy/~aq[uks/�/xsur-[r[��s/zs-/89/tiqiq5/arit/218185/arit/=5/[ui�s/a<k/ihd_c|1

-]gmnc
9=;60;968=
80>6:>::

-]gmnc/hc/ô ò̀n_c1/p̀ ê]g]h̀ >̂/ipy/qay~[/t[uwriux[s/ki/us<j-i[�q/i/�i-[ks-iq5/xuz{;xzp>
9412=71694;6668<645/o]|̀/b]|l̀ /̂|ceg]/h]/-./4765::661/t̀ _d}̀>/-szsqr[/-ixwq[k[5/yaxar[uri
x[k[qr-[/z-szsqr[/xst/~[ys-/aui�i�w�~iy/~aq[uks/�/xsur-[r[��s/zs-/89/tiqiq5/arit/218185
arit/=5/[ui�s/a<k/ihd_c|1

-]gmnc
9=;60;968=
80>83>66

-]gmnc/hc/ô ò̀n_c1/p̀ ê]g]h̀ >̂/{xu/[qqiqqs-a[/i/qi-~axsq/ia-iya5/xuz{;xzp>/821:7612:9;6668<025
o]|̀/b]|l̀ /̂|ceg]/h]/-./066566661/t̀ _d}̀>/z-szsqr[/-ixwq[k[5/yaxar[uri/x[k[qr-[/z-szsqr[
xst/~[ys-/aui�i�w�~iy/~aq[uks/�/xsur-[r[��s/zs-/89/tiqiq5/arit/218185/arit/=5/[ui�s/a<k
ihd_c|1

[g]d_]
9=;60;968=
82>40>88

[g]d_]/dehd}dhmc|/hc/ô ò̀n_c1/p̀ ê]g]h̀ >̂/j�/aups-t[rasu/rix�usys��/qsywrasuq/ia-iya5
xuz{;xzp>/8:12731243;6668<845/o]|̀/b]|l̀ /̂|ceg]/h]/-./0166656666/]/g̀b/}c|̀ /̂e]�̀gdch̀/c/-.
41297566661/t̀ _d}̀>/}c|̀ /̂e]�̀gdch̀

�c\d|d_ch̀
:6;60;968=
84>06>4:

�c\d|d_c��̀/]b/�̂mò/h]/ô ò̀n_cn1/p̀ ê]g]h̀ >̂/j�/aups-t[rasu/rix�usys��/qsywrasuq/ia-iya/<
xuz{;xzp>/8:12731243;6668<84

RJSJBLAKF�IGJSBEKGCKY@ABMCBSCL�SFABMABEGCH�BTCSE�ELJSB�EFG�SELABMAB���RWB��

/
UGCH�B�B�B���RWB�B�BOJK�GCKY@ABQBUKFGJIJY@AB�B?AXSCJ�

RSANAFGJF/zĉ_dgdoĉcb/h]n_]/d_]b/cn/]bô]ncn/c\cd�̀ /̂]|cgd̀echcn5/g̀b/nmcn/̂]no]g_d}cn/ô ò̀n_cn1/
/BBBBBBBBBBBBBBBB/�[n/ô ò̀n_cn/g̀b/�/ec/�̂]e_]/�̀ ĉb/h]ng|cnnd�dgchcn/o]|̀/ô]�̀]d̂̀ �

�?R Q�R¡ ¡ASKCLCMAS
RASGCB

BOPQPRR
VCLIJSJY@AB

BOPQPRRQ�WWR
¢�JKGEMJMC £JIASB�KEG� £JIASB�IAXJI

VJGJQ¤ASJ
�C¥EFGSA

8=1=341766;6668<06qr-stuirv
[wrst[x[s
aukwqr-a[y/yrk[

qdb qdb 8 -./:0=53266 -./:0=53266 92;60;968=
8:>:2>08

VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX¦CGABW�CSGJMA�Bù \̂]c§;wzq/ỳ�bcn_]̂;~az/bcn_]̂/t/̈/zc|b]d̂c/h̀n/�ehd̀n

6=1=891292;6668<86�wqr[~s
qr-ar�s-qr

qdb qdb 8 -./:0=53266 -./:0=53266 97;60;968=
67>9=>47

VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX¦CGABW�CSGJMA�Bqi-~a�sq/ki/t[uwriu��s/z-i~iura~[/i/xs--ira~[5/qit
ps-uixatiurs/ki/zi�[q5/ù \̂]c§;wzq/</ys�t[qri-/~azt[qri-/t/<zc|b]d̂c/h̀n/�ehd̀n5/t̀ è�©ndg̀5/356/§~[/s/ôcª̀
b©�db /̀oĉc/̀/de«gd̀/hc/ô]n_c��̀/h̀n/n]̂}d�̀n/n]̂©/h]/60/�gdeg̀�/hdcn/g̀^̂dh̀n5/g̀e_ch̀n/c/oĉ_d̂/hc/cnndec_m̂c/h̀
g̀e_̂c_̀1/�[-[ura[>/=6/�è}]e_c�/hdcn/~[yak[ki/k[/z-szsqr[>/36/�n]nn]e_c�/hdcn5/g̀e_ch̀n/hc/hc_c/h]/c\]̂_m̂c/hc
n]nn�̀/o¬\|dgc

821:7612:9;6668<02{xu/[qqiqqs-a[/i
qi-~axsq/ia-iya

qdb qdb 8 -./46656666 -./46656666 92;60;968=
96>62>87

VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX¦CGABW�CSGJMA�Bù \̂]c§;wzq/ỳ�bcn_]̂;~az/bcn_]̂/t/zc|b]d̂c/h̀n/�ehd̀n1

:0100:1:0:;6668<68iyir-siyir-suax[
qi-~axi/yrk[

qdb qdb 8 -./419:656666 -./419:656666 96;60;968=
89>67>08

VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX¦CGABW�CSGJMA�Bẑ]n_c��̀/h]/q]̂}d�̀n/h]/tcem_]e��̀/]b/ù \̂]c§;wzq/</ỳ�bcn_]̂/<
~dobcn_]̂/t/</zc|b]d̂c/h̀n/aehd̀n

8612061940;6668<=6qira�/j-[qay
xsti-xas/i
qi-~axsq/ki
i�waz[tiursq
iyir-s

qdb qdb 8 -./41:8356466 -./41:8356466 80;60;968=
80>64>09
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-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6ABCDEFCGHIJKILLFEMNBJFOJFPDMQBOFCEIJRIJEMQIJCISTLFBUJRFJOVRMIJFJWLBCRF
QILEFJRFXEFJYFWMICBZ[J\ITLFBU]̂_̀ JaIWOBXEFL]bc_JOBXEFLJAJdJ_BZOFMLBJRIXJeCRMIX

fg[hij[kkh]hhhfSghAlmnJ̀oâ pol̀
pcl\qcrcpnJl
aopnpnoJaqsn

M̀O M̀O f YtJu[kfjvhuhh YtJu[kfjvhuhh gw]hx]ghfy
fwzuxzfg

-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6_LFWHIJC{JgfghfyJcEFOzJgJSJABCDEFCGHIJ]JcCXEBZBGHIJSJ\ITLFBUJ|mŶ _oJf}
qLBEBOFCEIJsM~FLFCKMBRIzJqMQIJcJSJ_BLEMKMQBGHIJl�KZDXMNBJRFJAl]l__JnQZMKBTMZMRBRFJABLWFOJRFJ_LF~FL�CKMBzJ\HIJsFXKLMGHIz
\ITLFBU]̂_̀ JaIWOBXEFL]bc_JOBXEFLJAJ_BZOFMLBJRIXJeCRMIX[

fk[wij[wuj]hhhfSfu��Jc\roYAnqco\
qlp�\oaom�
òâ qco\̀ JlcYlac

M̀O M̀O f YtJu[kfjvhuhh YtJu[kfjvhuhh gi]hx]ghfy
fkzkhzgy

-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6_LFXEBGHIJRFJXFLNMGIXJRFJBNBZMBGHIJFJOBCDEFCGHIJKILLFEMNBJFOJFPDMQBOFCEI
RIJEMQIJCISTLFBUJRFJOVRMIJFJWLBCRFJQILEFvJBEFCRFCRIJMCEFWLBZOFCEFJBIJXIZMKMEBRIJCIJlRMEBZ[

gu[wyi[hgu]hhhfShulraJ̀cabn
An\̂ ql\pnoJsl
\oS�Yln�̀ Jl
mlYnsoYl̀

M̀O M̀O f YtJj[hhhvhhhh YtJj[hhhvhhhh gu]hx]ghfy
fwzhgzki

-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6\ITLFBU]̂_̀ JaIWOBXEFL]bc_JOBXEFLJAJ_BZOFMLBJRIXJeCRMIX[

fy[yju[ygy]hhhfSjyl\mlbc̀n
l̀Ybcpò Jsl
l\ml\�nYcnJaqsn

M̀O M̀O f YtJfhh[hhhvhhhhYtJfhh[hhhvhhhhgi]hx]ghfy
fkzuizkk

-./0123456-.789:8;86;56<=>.756<?.178;5@6̀FLNMGIXJRFJBNBZMBGHIJFJOBCDEFCGHIJKILLFEMNBJFOJFPDMQBOFCEIJRIJEMQIJCIS
TLFBUJRFJOVRMIJFJWLBCRFJQILEFvJKIC~ILOFJFXQFKM~MKBG�FXJRFXKLMEBXJCIXJnCF�IXJcJFJcSnJRFXEFJFRMEBZ[

�8�0./6|oTXzJZBCKFXJKIOJ�JCBJ~LFCEFJ~ILBOJF�KZD�RIXJQFZIJQLFWIFMLI}

�89516;56�8�0. �������� -878��5186�.�2/715

YtJfhh[hhhvhhhh fy[yju[ygy]hhhfSjy gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJj[hhhvhhhh gu[wyi[hgu]hhhfShu gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJu[kfjvhuhh fh[wxh[gux]hhhfSyh gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJu[kfjvhuhh fg[hij[kkh]hhhfSgh gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJu[kfjvhuhh fk[wij[wuj]hhhfSfu gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJu[gkhvhhhh kx[xxk[kxk]hhhfShf gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJuhhvhhhh fw[kih[wkg]hhhfSxw gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJkxyvjwhh hy[yfg[wgw]hhhfSfh gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJkxyvjwhh fy[yju[ihh]hhhfSxh gi]hx]ghfyJfuzhhzgizygk

YtJkxyvjjhh gu[wyi[hgu]hhhfShu gi]hx]ghfyJfuzfgzgfzwuw

YtJkxhvhhhh fy[yju[ihh]hhhfSxh gi]hx]ghfyJfuzfgzgfzwih

YtJu[kfhvhhhh fy[yju[ygy]hhhfSjy gi]hx]ghfyJfuzfgzxxzygk

YtJu[hhhvhhhh fk[wij[wuj]hhhfSfu gi]hx]ghfyJfuzfkzxfzggk

�456.�2/7.�698�0./6;.6;./.��87.6������6�81865627.�

��.�75/6;56�7.�

��.�75 -878 <=/.1�83�./

nTFLEI
gi]hx]ghfy
fuzfhzgu

cEFOJBTFLEI[

cOMC�CKMBJRF
lCKFLLBOFCEI

gi]hx]ghfy
fuzfhzxh

�BEMRBJMOMCFCEF[JsBEB]�ILBJMOMC�CKMBzJgi]hx]ghfyJfuzffzxh[

lCKFLLBRI
gi]hx]ghfy
fuzfuzuk

cEFOJFCKFLLBRI

YFKDXB
gy]hx]ghfy
fuzkxzxw

YFKDXBJRBJQLIQIXEB[JrILCFKFRILzJ̀qYoA\lq�Jn̂ qoAnpnoJc\ŝ q̀YcnaJaqsnvJp\_�]p_rz
fy[yju[ihh]hhhfSxhvJQFZIJOFZ�ILJZBCKFJRFJYtJkxhvhhhh[JAIEMNIzJ_Yo_ò qnJYlp̂ ǹsnvJacpcqn\ql
pnsǹ qYnJ_Yo_ò qnJpoAJbnaoYJc\l�l ̂ eblaJbc̀n\soJ¡Jpo\qYnqn¢£oJ_oYJfgJAl̀ l̀ vJcqlAJw[f[fv
cqlAJyvJn\l�oJcSsJlRMEBZ[

YFKDXB
gy]hx]ghfy
fuzxwzgy

YFKDXBJRBJQLIQIXEB[JrILCFKFRILzJm̂ q̀nboJ̀qYcq�oỲ qvJp\_�]p_rzJhy[yfg[wgw]hhhfSfhvJQFZIJOFZ�IL
ZBCKFJRFJYtJkxyvjwhh[JAIEMNIzJ_Yo_ò qnJYlp̂ ǹsnvJacpcqn\qlJpnsǹ qYnJ_Yo_ò qnJpoAJbnaoY
c\l�l ̂ eblaJbc̀n\soJ¡Jpo\qYnqn¢£oJ_oYJfgJAl̀ l̀ vJcqlAJw[f[fvJcqlAJyvJn\l�oJcSsJlRMEBZ[

YFKDXB
gy]hx]ghfy
fxzhkzkk

YFKDXBJRBJQLIQIXEB[JrILCFKFRILzJlraJ̀cabnJAn\̂ ql\pnoJslJ\oS�Yln�̀ JlJmlYnsoYl̀ vJp\_�]p_rz
gu[wyi[hgu]hhhfShuvJQFZIJOFZ�ILJZBCKFJRFJYtJkxyvjjhh[JAIEMNIzJYo_ò qnJYlp̂ ǹsnvJacpcqn\ql
pnsǹ qYnJ_Yo_ò qnJpoAJbnaoYJc\l�l ̂ eblaJbc̀n\soJ¡Jpo\qYnqn¢£oJ_oYJfgJAl̀ l̀ vJcqlAJw[f[fv
cqlAJyvJn\l�oJcSsJlRMEBZ[

YFKDXB
gy]hx]ghfy
fxzfjzhh

YFKDXBJRBJQLIQIXEB[JrILCFKFRILzJ�p\Jǹ l̀̀ òYcnJlJ̀lYbcpò JlcYlacvJp\_�]p_rzJfw[kih[wkg]hhhfSxwv
QFZIJOFZ�ILJZBCKFJRFJYtJuhhvhhhh[JAIEMNIzJ_Yo_ò qnJYlp̂ ǹsnvJacpcqn\qlJpnsǹ qYnJ_Yo_ò qn
poAJbnaoYJc\l�l ̂ eblaJbc̀n\soJ¡Jpo\qYnqn¢£oJ_oYJfgJAl̀ l̀ vJcqlAJw[f[fvJcqlAJyvJn\l�oJcSs
lRMEBZ[

nKFMEF
gy]hx]ghfy
fwzuxzff

nKFMEFJMCRMNMRDBZJRBJQLIQIXEB[JrILCFKFRILzJ��Jc\roYAnqco\Jqlp�\oaom�J̀oâ qco\̀ JlcYlacv
p\_�]p_rzJfk[wij[wuj]hhhfSfuvJQFZIJOFZ�ILJZBCKFJRFJYtJu[hhhvhhhhJFJKIOJNBZILJCFWIKMBRIJBJYt
k[xfgvhhhh[JAIEMNIzJNBZILJCFWIKMBRI

�BTMZMEBRI
kh]hx]ghfy
fuzxhzuk

�BTMZMEBGHIJFOJWLDQIJRFJQLIQIXEBX[JrILCFKFRILzJ��Jc\roYAnqco\Jqlp�\oaom�J̀oâ qco\̀ JlcYlacJS
p\_�]p_rzJfk[wij[wuj]hhhfSfu

�818605�/¤978162�7.�3456;.61.0¤1/56;5627.�¥6�.12?20816:2/7¦12056;56§�̈ �<6©ª

J
�7.�@6«6¬6§�̈ �<6©6¬6�8�¤7.�3456�6��/78983456¬6�5=1.8
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-./0/1231456789:9;676<4=>?8>498><46?4><;7>?6?46@69AB47>C6:9BD6=6?E4:B<4?F6?47>?;>:89G6?4;7B;B?86?H4
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H6251C<1F51CD1l̂6/3[ICO6m213¥?RWKCSWC.[152¦/̂03Ci213¥[1FFCQ̂/1§

7=I:>YIAA:?:::7Z=:N.gQCKMURSM.K
SB.OLBJBSQC.
UMSQSQMCULTQ

K̂4 K̂4 = D]C=IYG@V@Y:: D]C;IA;@V@=:: =G?:;?=:7@
7G98;97=

�|wtr{}~us�|zqy�q�qs�us��¤|zus��|rzq�u�sW21lo6C/°C=7=:7@CB5149C8CZCN3/E51/no6C?CB/F53[3no6CZCO6m213¥C�gDRWMC7�
L235341/56CT̂�121/0̂3<69CL̂H6CBCZCW325̂0̂H3no6C.�0[EF̂_3C<1CN.?.WWCQH[̂03m̂[̂<3<1CN32l14C<1CW21�12±/0̂39COo6CT1F02̂no69
O6m213¥?RWKCSWC.[152¦/̂03Ci213¥[1FFCQ̂/1§I

7AIG>YIG8Y?:::7Z78ikCBOJMDNQLBMO
L.ShOMUMgk
KMURLBMOKC.BD.UB

K̂4 K̂4 = D]C=IYG@V@Y:: D]C;IA;@V@=:: =>?:;?=:7@
7A9A:9=@

�|wtr{}~us�|zqy�q�qs�us��¤|zus��|rzq�u�sW21F53no6C<1CF12_̂n6FC<1C3_3[̂3no6C1C43/E51/no6C062215̂_3C14C1®ÊH341/56
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J>@FCFG;_H@C_EdC\H@<H@?;FE><FĤCdCJHJ;@d;BHd@J>@dC\CGH<G;@;@H@E?;F]<ic>@J;@F]H@\HEH\CJHJ;
Gv\<C\H@EH?H@?;HdCgHic>@JHF@G?H<FHi~;F@C<;?;<G;F@H>@E?;Bc>@<H@b>?_H@;d;G?e<C\H@YSL/@9�@�@0�

W;\?;G>@<�@6/163436/x

A?;B>;C?> 7.436473-.
-18-6891

:?F/@YHF[@v@>@<>FF>@;<G;<JC_;<G>D@C<b;dCg_;<G;D@E?>E>FGHF@\HJHFG?HJHF@<>@FCFG;_H
UNOAMS:PQL@\>_@aHd>?;F@C<;I;̀]la;CFD@aCFH<J>@j@\><G?HGHic>@E>?@-7@_;F;F@F;?c>

J;F\dHFFCbC\HJHF/

A?;B>;C?> 7.436473-.
-18-0830

UHF>@E;?FCFGH@J�aCJHFD@F]BC?>@>@;<\H_C<=H_;<G>D@<>@_>_;<G>@>E>?G]<>D@J;@HE?;F;<GHic>@;
?;BCFG?>@JH@E?;G;<Fc>@J;@?;\>??;?D@HFFC_@BH?H<GC_>F@H@H_EdH@J;b;FH@;@>@\><G?HJCGm?C>/

SB?HJ;i>

A?;B>;C?> 7.436473-.
-18-K862

AH?H@:LMNOPQLR@STLNOSUSN@VPWT:LMVSX@XLWS@5@:?/YZ[@XC\CGH<G;D@̂>H@GH?J;D@\><bC?_H<J>
G>JH@;IEdH<Hic>@H<G;?C>?@?;dHGCaH@j@H\;CGHic>@J;@E?>E>FGH4E?;i>D@C<b;dCg_;<G;@J;a;_>FD@E>?
b>?iH@d;BHd@?;\]FH?@H@F]H@E?>E>FGHD@E>?@G?HGH?@J;@aHd>?@C<;I;̀]la;d@EH?H@\><G?HGHic>@E>?@-7

_;F;F/

-./.01/2334333-5
63

7.436473-.
-187989.

k>H@LH?J;�@SE;FH?@J;@H\;CGH?@HF@;IEdC\Hi~;FD@<c>@\><\>?JH_>F@;@?;CG;?>@H@C<G;<Fc>@J;
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?;\]?FHdD@<;BH?@F;B]C_;<G>@H@E?;G;<Fc>@J;@?;\]?F>@GH_E>]\>@f]dBH?@_v?CG>/@N̂ ?CBHJ>/

A?;B>;C?> 7.436473-.
-1891837

AH?H@:LMNOPQLR@STLNOSUSN@VPWT:LMVSX@XLWS@5@O;d=>?@?HGCbC\Hic>4\><bC?_Hic>@J;
?;\]?F>/@N̂ ?CBHJ>/

-./.01/2334333-5
63

7.436473-.
-189K8-7
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cpcqlt��s|[clmntps|[cm[mtqpl|[c�mc|[|np|�c�bfc�e\bcdbced\̂_�civcwxywzx{�c�\�_idbc_c¢�fe�̂_̀abcdec�ef�\̀b�
dec_�_�\_̀abcec�_i~̂eìabc]bffê\�_ce�ce£~\�_�eîbcdbĉ\�bcib}fe_¤cdec��d\bcec�f_idec�bf̂e¥�c_}fec�\]\̂_̀abci_
�bd_�\d_dec�fe�abce�êf¦i\]b�

c§c�|cts|�t[tq|�opckplctsm m¡�t�t[t�|�m
cc

sbct̂e�c{�x�cdbcfe��e]̂\�bced\̂_��cbc�fe�be\fbcegê~_f�cbc�~��_�eîbcd_�ckfb�b�̂_�cdeckfèb�c�e�bc]f\̂�f\bcdb
�eibfc�fèbc�bfc��b}_�c¢�b̂ec̈i\]b¥�cde]\d\idbc�b}fec_c_]e\̂_̀abcdbc�fèbcb}̂\db�

cc
¡~_idbcdbc]_d_�̂f_�eîbcd_c�fb�b�̂_cibc�\̂ec]b��f_��b�efi_�eî_\���b��}f�c�e�bc�_�bfcn[p�|[c¢�b̂ec̈i\]b¥
�fb�b�̂bcibced\̂_��cbc�\�̂e�_ce�\̂\~c~�c_�\�b�cdec£~ec�\i�_c�fb�b�̂_ce�̂_�_c_]\�_cdbce�̂\�_dbc�e�bc©f�ab�ce
]b�bcibc|sm pct�uc�c�p�m[pc�mcklpkp�q|ceª\�̂e�ĉfh�c]b�~i_��c�eidbce�_�c¢�fèbc~i\̂�f\bc�ei�_�¥�c¢�fèb
b̂̂_�c�ei�_�¥cec¢�fèbĉb̂_�c_i~_�¥�ceîeide�b�c£~ec�ef\_cbc�fèbc�ei�_�ceciabcbc_i~_�c]b�bĉ�i�_�b�c]_d_�̂f_db
\i\]\_��eîe�c�e�_�c}e��ci©�cecb�cde�_\�c]bi]bffeîe�c]b�ceª]èabcdec~��

cc
qef�\i_d_c_cê_�_cdec�_i]e��cgb�b�c]bi�b]_db�c�e�bc�fe�be\fbc_cei�\_f�b�cib��_c�e��bfc�fb�b�̂_�ce
fe��bide�b�c£~ec_£~e�_cef_c_cib��_c�e��bfc�fb�b�̂_�cie�̂ec�b�eîbcgb�b�ceîabc]bi�b]_db�c_cei�\_f�b�cb
_ieªb�cups�pl�mc|sm pct�uc¢�p�m[pc�mcklpkp�q|¥�c\̂e��ce��e]\g\]_̀ab�c£~_î\d_de�c�fèbc~i\̂�f\bc�ei�_��
�fèbĉb̂_�c�ei�_��cec�fèbĉb̂_�c_i~_��cece�c�b�eîbciei�~�cgb�b�c\igbf�_db�cdec£~ecib��bc�fèbcef_
\ieªe£~��e��c£~ecib��_c�fb�b�̂_cef_c�e�bc�_�bfc�ei�_�ceciabc_i~_��

c|�©�c�ef�b�c\igbf�_db�cdecib��_cde�]�_��\g\]_̀ab�c�b�\]\̂_�b�c_bc�fe�be\fbc£~ece�cf_�abcdbc_�\�bcibc�\�̂e�_cde
]b��f_��b�efi_�eî_\�cfe]bi�\def_��ecib��_cde�]�_��\g\]_̀ab�cbc£~eciabcb]bffe~�c�ed\�b�ceîabcib�cgb��e
ei�\_dbc�\_c«�f\î¬cdeĉe�_�c]b�bcgb\c]_d_�̂f_dbcibc�\�̂e�_c]b��f_��b�efi_�eî_\�c¢�ec�e�bĉb̂_�c�ei�_�cb~
_i~_�¥cbc£~eĉ_�}��cib�cgb\cie�_db�

cc
tttc�c�|csmum��t�|�mc�mclm�pl�|c|cts|�t[tq|�op

cke�bcg_̂bcbf_c£~e�̂\bi_dbc�ef��ec£~ecgb\c]b�ê\dbc~�_c��f\ecdec\ffe�~�_f\d_de��cece��ef_�b�c£~ece�̂_c�p�q|
up�t��opc�e�ece�c]bi�\def_̀abc£~ec�cgbfie]edbfe�c\îef�fê_f_�cbced\̂_�cdec~�_c�e��_cgbf�_c¢�b�bcbced\̂_�
iabc�c]�_fbcecb}�ê\�b¥�c£~ec_i_�\�e�c_cgbf�_c]b�c£~ecgb\c]_d_�̂f_dbcb�c�fèb�cibc�\�̂e�_�cecfe]bi�\defec_cib��_
de�]�_��\g\]_̀ab�

cc
qef�b�c£~e

ckedecdegef\�eîb
cc

c
c
c
c
c
c
c
u_f�b�c|�}ef̂bc�_f̂\i�cdb�c�_îb�

cc
c
c
c
c
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CDEFGHDIGJKLMNOMPOQFRELESMTLUVRGWPGIXOEMOMYOQDEXOE

TZ[\P]MP]̂ _ZM̀

abcdefgddahijdklmifjnfkoikafijpijefaqclrbjfkoailrbjkbkaeifrbjpkjrbroird
jj

nfkosijkbkeftlauijlvwjxyzx{y|
jj

uilefrjfkucfdijrphaladefrea}ij
jiq~kei�jn��������j��j��������j��j���������j�j����������j���������j��j�����������j��j����j�������j��j�����j�

������j�����vj
jj

q�jal�ifhreailjekumlibio�jdibceaildjkafkba�j������j��������j��j�������j�������j��������j��juln~j�v
y�v���v���z{{{y y��j���j����j��jr������jo�����ju����������j�wjy�¡{j¡wj�����jdbj¡{xj¢juknjy�yy{ �¡{j¢
}���������zdn�j���j����j���������������j����j����������������j£j��������j��j}vjd�v�j���j¤�����j��j������j�w�
������j¥}aaaj��jb��j�wjy{v¡x{zx{{xj�j��j������jy{|�j������ja�j������j¦�§j��jb��j�v���z|��j����������j����
uilefrffr̈ ©kd�j��j¤���j��j�������j����������j����j�������jdefihlkë jrceihrªsijalpcdefarbjbepr�
���¤����j��«¬��j�����vj

jj
avjpidj�reidj

jrj�������jq®ja�¤��������je��̄�����®jd��������jk�����jhk�j����������j��j������jxyzx{y|�j������¤�����j����������
�����j���j��������j�j̄ ��������¬��j�������j����j�j��������j��������j�������j��j�����j���¤��������j���j�
����������j��j������vj

jr������������j�j����������j���j��j�����j��j¤���j��j���j�j�����������j��j������j�j�j�¤����j��j�����j���j�����
obiqrb�j���¤����j��������j��j��°�����j�vyvyjprj�ifhcbrªsijpkjbrlukd±j����j����j�����j��j���������j���j��«
¦i�j������j�������j���j�¤�������j����j�����j�����j���j��������j���j����¬�j�j����j²����v§vj

jk�������j���j�����j�j��¤�����j������j������j���������j��j��°�����j|vyjpij~cborhkleijprdjnfiniderdjpk
nfkªid±j���j��«j¦ij���������j�¤�����°j�j����������j���jn��������j��jn�����j����j��������j��j�����j�����j���
������j³����j²����́�j���������j�����j�j���������j��j�����j������vji�j�����j���j����j���������j��j���������j�����j�
����������j��j��������j��j�����j��j�������j�������j���������������j�����j����j���j�����jeierb±jobiqrb±jbiek
µlauivjl�j�����j����j�����j̄ ���j������j�²����j�j������j������¤���j��j��°�����j|vxvy�j���j¦jij��������j��
��������������j���°j�¤�����j��j�������j��j�����j��j����j����j���j����¬�j�j����j�¤������j�j��j�������jrij}rbif
eierbjpijbiekji�kferpiv§vj

jj
d����j����j�j�����j��j������������j��j�������j����j�����������j�����j�����j���j�������j�����j���������j��
���������j���j����������j��j���j�����������j��j������j���j��j���¶�����j��j������vju��¤����j��������j��j��°�����
|v��j���j��«j¦d��°j�����������j��������j�����j������j�j���������j���j�¤������j�jhklifjnfkªij�j�����j��������j�
eiprdjrdjk¥ao·luardjkpaerbguardv§vjn�������j�j�����j���j�j������j�j��jeipi�j�����°j������j���j���¶�����j�
���������j���j����������j��j����j������j�j��������j��j�����j�j�����jobiqrbj��j�����������vj
j
l��j¤�«j�j�����j�������j�j������������j��j�����������j�����j���j����j��������j�������j���j�����«�j��
���¶�����j��j�������j����������j���j���«�j��¤�������j����j���j�j������j��j����j��j����������j�����������jnkpapid
kjkdubrfkuahkleid�j���¤����j������������j��j��°�����jyxvx�j���j��«j¦i�j�������j��jkdubrfkuahkleid
��¤�������j�j����jk�����j�������j���j��������j£jd����j��jb������¬��j�ju���������j���j��¶�j����j²����j����������j£
����j¤����j����j�j��������j��j������j�²������j�������������j���j����j�����̧����j���j���������j����j�j��������j��
� �����j���¹��� ��v���v���j�����j���������j�����j�����������«����j���j������j��¤�������j�j����jn������j��j����j��
ekfzrb�jºººv��� ��v���v��j�j��j����jºººv����������v���v��v§vj
j
r�j���������j��j������j�j�������j��j������j����j�j���j���������j����j�j�������j��j����������j���������j��
�����������j��j����j�j��������j������vjk��� ��j�����j���������j�������j���j����������j�°�����j���j��������j����
�j���������j��������j������j�����j�������j���������j��j���vj��j��ju�����������j��������j�����������j���������������
�����������j�����������j�j�¤���¶����vjr����j���j�����¶�����j������¶����j�j�¤���¶����j�j�����j���¤���°���j�����
��������j���j�̄�j¤��j���j���j����������j�����j�����j�j�������j��j���������j��j̄��������j�j�������jq®ja�¤��������
e��̄�����®jd��������jk�����jhk�j������j������j���j����j¤���¬��j�j¤��j¤����j������j��j���j�����������j��j�������j��
����j��������vj

jj
»�j������j���������j�j�����������j��j������j�y�j�����j��jb��j�wj�v���z|��j�j����j����������j����j

jr��vj�yvjrjr������������j���j����j����������j��j������j�j������¬��j��j�������j��j����j��j��̄�j������������
���������vj

j¼�����j£j������½����j���������j��j���������j��j����������j��j������j���j���������j��j����������jm��®jb����jh��������
�¤����j����j

jrj����������j��j������j�j���������j�°����j��j����j���������vjl��j��j�������������j���j�jr������������j¤�����j��
������j�j¤����j�j�j����j��j������������j���j����������j�j��j��������j��j������������j��j��j�����«����j��
����������j��j�¤�������j��j�������������j��j���������j������������j�j���������j��j���������j���j�j����������v
ij������j�j�j���j�������j��j����������j��j����j����j�������j���j����j������j�����j��j����������j����j�jr������������
���j�j������j³���vj�ývj³p������jr�������������jq����������ju��������jr��������������j�jb���������jm��®jb����
h���������j�������jh��̄������j��¾j�������j�vjx�¡́j

jn��������j��������j�����j�������j���j���j����j�j̄����������j��j���������jq®ja�¤���������j¤���j��jn���������j��
}���������j��ja����������ju�������¿����j����j��j��¿����jk�����j�j�ju�����������j��jf��²�����j����������j��jq�����
��jy|��j¢juf�qz���j�j����j����¬�j��j���j���vj���j�j�����¶����j��jr������������jn²�����j���j����������
����������������vj

jj
aaj jpijnkpapij

jk�j¤���j��j����j�j������j������j����� ��j�jf���������j��j��������j����j��������j�j���j������
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�����j������������j�����j���j��������j�j̄ ��������¬��j�������j����j�j��������j��������j�������j��j�����
���¤��������j���j�j����������j£�j���¶�����j��j������vj
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àbcdaefghijhklmnonpfbqrimrofpfsptoufpvmtmnofihfmwplfxyz{fnhf|ipvhfc}|yfgà ~�b��caefafsmrmwoiwpfnpmvh�fnp
o�kp�piwokfowp�wonhfnpfro�ormnonpfwqrimrofplfloi�wpi��hf�kp�piwm�ofp�h�frhkkpwm�ofplfih}�kpo��fnpflqnmhfp
tkoinpf�hkwpf�mlmuokp�fohfh��pwhfof�pkfrhiwkowonhyf�lfnh�fowp�wonh�fo�kp�piwonh�f�pfkpjpkplfofloi�wpi��h
�kp�piwm�ofpfrhkkpwm�ofplf�h�kpo��f���d|fpfzx��d|�fpi��oiwhfhfh�wkhf�pfkpjpkpfo�pio�fofmi�wouo��hfp
�okolpwkm�o��hfnpf�h�kpo�fx��d|y
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[\]̂ _̀ â [̂bcd̂efgc̀ dh̀ eice[̀cdjcd_̀ [k]fl\d̀ei[cfl\de\e[_c̀ l\djedl\licl̂
dd

h̀ eimcde\e_̀ nf[ocdfpdqrsqtru
dhvwxyzzwd{pdt|}ttttqu~qqtr}

dd
e\e_̀ ce\e_̀ cf[old̂è �[oed\_jl�d�yzzw�d��v���x�d�yd��vy��wd�v����w�d�{zxv���dzw�dwdofh�d}����}�}�}stttr�tr�
zy�����d{�dl��djw{�dow{z��{��d�ydi�yzdbw{�y�vw�d��ud�do�z�d�~}d�dk��vvwd�����x�d�db�xy��sl\d�doehd��t}��}�t�
�y�d�d�vyzy{��d�yd�wzz�d̂y{�wv���dxw�d���xvwd{wd�v��d�|�d�{x�zwd��[[[�d��d\y�d�y�yv��drt��qtsqttq�dyd{wd�v��dq��
�wdjyxvy�wd��|�tst��d�{�yv�wv

dd
d
èo]̀ ĉdljb[f[̂_̀ l_[�c

dd
e�d��xyd��d�yx�z�wd�yd�efoejc̀ d��dy��vyz�dk�d[f�c̀ bl_[cfd_eogfc\ci�d̂ c\]_[cf̂ de[̀e\[d�dofh�
r}��~���|�stttr�r|�d{wdhvy��wde�y�v {�xwdqrsqtru�dwd¡�yd��¢d�d��v��vd�wzd���wzdyd��{���y{�wzd¡�yd��zz�d�dy£�wv¤
d
d
[�dld_ebhê _[�[jlje

dd
jyz��x��zy�d��d�{���w�d�d�y��yz�������yd�wd�vyzy{�ydvyx�vzw�dy�dv�¢�wd��d�{�y{��wdvyx�vz��d�yvdz��wdvy��z�v���d{w
z���wdocbh̀ l̂ fe_dy�d}td�ydb��wd�ydqtru�d

dd
fyzzydxw{�y£�w�dwd�v��dq�d�wdjyxvy�wd��|�tst�dyz���y�yxyd¡�ydwd�v�¢wd��v�d��vyzy{����wd��zdv�¢¥yzd�ydvyx�vzw
����{�z�v����wdy{xyvv�v�zy�¦d�y�w�zd�yd�v�{zxwvv��wzdt}d§�v̈z©d���zd���zd�dz��d��{��yz����w�d

dd
jyzz�d�wv���d�y{�wdz��wd�vw�wxw����zd�zdv�¢¥yzd{yz��d�����d�wv�wzwdxw{x���vd�wvdz��d��y{�d�y��yz�������y�

dd
d
[[�d̀ê ]bcdjĉ d�l_ĉ

dd
ldy��vyz�dk�d[f�c̀ bl_[cfd_eogfc\ci�d̂ c\]_[cf̂ de[̀e\[d�dofh�dr}��~���|�stttr�r|d�w�dx��zz���x���dy
����������d��v�dwd\w�ydª{�xwd�wdhvy��wde�y�v {�xwdqrsqtru�dzy��dxw{���w�dx���v�vd�zd�y�yv��{��¥yzd�wde�����
vy������zd�dxw{�wv�����yd�«x{�x�dyd�y����

dd
fyzz�dzy{���d�d̀ yxwvvy{�ydw�wv��{��y{�yd�v�¢d�d���yd�zd¡�yz�¥yzd�yd���wdyd�yd��vy��wd¡�yd�yz���wv�¢��d�
x��zz���x���wdyd�d����������wd��d̀yxwvv����

dd
d
[[[�dĉ dl_ê _ljĉ dlh̀ ê ef_ljĉ dhe\ld̀eoc̀ [̀jldocbdl̂ de�[i¬fo[l̂ djcdej[_l\

dd
cd�{z�v��y{�wdxw{�wx���v�w�dy�dzy�dz����y�dq�r}d§l{y£wd[�ld�wde�����©�dxw{z��{w�d¡���dwdvy¡��z��wd{yxyzz¦v�w
��v�d�d�������yd§�xy�����w©d�wdl�yz���wd�ydo���x����yd_«x{�x�d��vyzy{���wd�y�wd��x���{�y�d�y���zy¤d

dd
q�r}dow{�wv�����yd_«x{�x�dyd\y���d§lv��dr~�dd}p�d[[�d�©¤dcd\�x���{�yd�y�yd�wzz��vd��yz���wd�ydx���x����yd�«x{�x�
y�d��{��y{��wd�vy�y{����dysw�dxwvvy����dy�d{w��vy�®zd�yd�«��wdyd�v�{�yd�wv�ydz�����vyzd�wdw��y�wd�dzyv
xw{�v����w�

dd
c�zyv�y�zy�d̂y{�wvdhvy�wy�vw�d¡�ydwd��y�dq�r}d§l{y£wd[�ld�wde�����©d«dz���x�y{�y�y{�ydx��vwd�wd�y�yv��{�vd¡�ydw
l�yz���wd�ydo���x����yd_«x{�x�d��vyzy{���wd�y��de��vyz�d̀ yxwvv���d�y�yv��dxw��vw��vdz��dy£�yv�̈{x��dy�
��{��y{��wd�vy�y{����dydxwvvy����dy�d{w��vy�®zd�yd�wv�ydz�����vd�wzdy¡�����y{�wzd�yv�y{xy{�yzd�dyz�yd_v���{��
ỳ��w{��de�y��wv��d�ydl���w�z�dx���zd�w�y{x��zd��v���d�yd��tttd�ld§�d®�l©d��«dqt�tttd�ld§qtd®�l©�

dd
lde��vyz�d̀ yxwvv����d{�dxw{�v���wd��d�y�yv��{���wdy������x���d�{y£w��d��v�d��{zd�ydxw��vw����wd��dz��
¡������x���wd�«x{�x��d��d��yz���wd�ydx���x����yd�«x{�x�d�yd��{��y{��wd�vy�y{����dydxwvvy����dy�dy¡�����y{�wz
{w��vy�®zd~ttd�ldydrqttd�ldydw��vwd��yz���wd�ydx���x����yd�«x{�x�d�yd�y{���d�{z������wdyd��v��y�v�¢���wd�yd��
{w�vy�®dqtd®�l�

dd
�v�z��zy�dy{�vy��{�w�d¡�yd{y{���d�wzd��yz�wzd��vyzy{���wzd�y��d̀yxwvv���dzydvy�yvy�d�d��{��y{��wd�vy�y{����
ysw�dxwvvy����dy�d{w��vy�®zd�yd�«��wdyd�v�{�yd�wv�ydz�����vyzd�wdw��y�wd�dzyvdxw{�v����w�dxw{�wv�ydy£��̈{x��
�{zyv��d{wd��y�dq�r}d�wd�{z�v��y{�wdxw{�wx���v�wd§l{y£wd[�ld�wde�����©�

dd
e�d�{¦��zyd��{�x�wz�d�wdxw{�y��wd�wzd��yz���wzd�ydx���x����yd�«x{�x�d�xwz���wzd�y��d̀yxwvv����d«dxw{z���¦�y�
¡�ydy�yzd{�wdz�wd�¦�y�zd�dxw��vw��vd¡�yd�d̀yxwvv���d«d¡������x���d�d�wv{yxyvdwzdzyv���wzd��z�wz�wzd{wde������

dd
jyz��v�y�d���vwxy�yd�d����������wd̀ yxwvv����dy�d��v���yd�wd�yzx���v��y{�wd��zd�y�yv��{��¥yzd�wde�����d{w
��v��x���vd��d¡������x���wd�«x{�x��d

dd
g¦�d�wv��{�w�d�{xw{�yz�ydv�zxwd�dzy��v�{��d��dxw{�v�����wd����{�z�v������d��z�wd¡�yd�dy��vyz�d�{��x���dxw�w
�y{xy�wv�d{�wd�y�w{z�v�d�wzz��vdx���x����yd�«x{�x�d��v�d�dy£yx���wd�wdw��y�wd��x����w�d

dd
hwvd�w�wzdwzd̄{���wzd¡�ydzydy{£yv��d�d¡�yz��w�dxw�d�d�y����d�̈{���dw��v�d{�wd�y�ydzyvd�d�yx�z�wdzy{�wd�
�{���������wd��de��vyz�d̀yxwvv����d

dd
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CDEFGHDIGJKLMNOMPOQFRELESMTLUVRGWPGIXOEMOMYOQDEXOE

TZ[\P]MP]̂ _ZM̀

abcdefgddahijdklmifjnfkoikafijpijefaqclrbjfkoailrbjkbkaeifrbjpkjrbroird
jj

nfkosijkbkeftlauijlvwjxyzx{y|
jj

uilefrjfkucfdijrphaladefrea}ij
jiq~kei�jn��������j��j��������j��j���������j�j����������j���������j��j�����������j��j����j�������j��j�����j�

������j�����vj
jj

q�jal�ifhreailjekumlibio�jdibceaildjkafkba�j������j��������j��j�������j�������j��������j��juln~j�v
y�v���v���z{{{y y��j���j����j��jr������jo�����ju����������j�wjy�¡{j¡wj�����jdbj¡{xj¢juknjy�yy{ �¡{j¢
}���������zdn�j���j����j���������������j����j����������������j£j��������j��j}vjd�v�j���j¤�����j��j������j�w�
������j¥}aaaj��jb��j�wjy{v¡x{zx{{xj�j��j������jy{|�j������ja�j������j¦�§j��jb��j�v���z|��j����������j����
uilefrffr̈ ©kd�j��j¤���j��j�������j����������j����j�������jkbkefikbkefilaurjdkf}aukjbepr�j���¤����
��ª«��j����¬�vj

jj
avjpidj�reidj

jrj�������jqja�¤��������je��®�����jd��������jk�����jhk�j����������j��j������jxyzx{y|�j������¤�����j����������
�����j���j��������j�j®��������«��j�������j����j�j��������j��������j�������j��j�����j���¤��������j���j�
����������j��j������vj

jj
r������������j�j����������j���j��j�����j��j¤���j��j���j�j�����������j��j������j����j�����j��j��������j�
������������j��j�̄j���¤����j��̄�����jy{vyjpijklurhalmrhkleijprjnfiniderjkjprjpiuchkler°si±j����
���������j���j¦rj��������j��������j��j�����j¤����j��j���������j��������j�j��j����������j�¬������j����j®����������
���j���j�������j������������j��jdaur��j����j������̄����j�������j���j����������j����j���¬��j����j�������
u����������j������j����������j����jn��������vj~����j���j�j������������j�����̄j���j�������®����j������j����
��������j��j�����j��j���������j���������jf�ª��jd������j���������j����¤���z¤�¬�j�²����j��juln~zh��j������
��³�����j�²����j��j�����j��������j�j�����j��j����������j�������j���j�����ª���j����j�����j�j������j��j������®�
����j�����������j��������j��jrlk¥ijaav§j¢jp���������j�����j��������j����jqja�¤��������je��®�����jd��������
k�����jhkj������j��j���ª�j������������v

jj
r�������j�j������������j�j���®�j��j�¬��³�����j��jk������j������j�j�����������j��j������������j����j®����������
��j��������j�j��̄�����jyyvyjprjmrqabaer°si�j������j���j¦rj®����������j��j���������j��������j���̄j����¤�����
��������j�j������������z��������j��j��������j�������������j

jj
�́jµ�����j£jµ����¤������j~�������j�j�������jd�������j��j���������j�������j�jd������j��ju�������jc��¤�����j��
������������j¢jdaur�j¢jm����������jn�������j��¶�j�j��̄����j�j����������j���jn��������j��jn������j�j���j������j���
����j��j�¬�����j¦��j����§j��j����j��ju����������j�¬����j�j��ª����jk��������j���j��j������j��j���������j��
��������vj

j�yv́ju���j������j��j��������j��jdaur�j�����j���������j®��������¶���j���j����j��j��������j�¬�������j�j���������
�����̄j���������j�j���������j��j���������j���j������j���j���������j�������̄����j����j��¤�����j�������j��j�����̄j�
���ª�j��j{xj·����́j����j²����j����j���j�j���������j�j�������®��j���j���������vj

j�́jµ�����j£j������������j������®�����j����j�����̄j���j����������j�������j��ju�������jl�������j��jp������
�¬������j����j~������j��je�����®��j��j���¤��������j���j�jb��j�������j�wjyxv��{�j��j{�j��j���®�j��jx{yyvj

j�́jp�������«��j���j�������j���j�¤�������j��j�����j������¤���j��j�������ju����������j��j�������j��
����������j�j�����j��j���������j���¤����j����j¡v¡vj��j�������j

j�výjp���������j��j���¬���³����j��j¤����j��������������j�����������j£j®����������j��j�������±j
j�vx́jp���������j��j���j�j�������j���j�������j�����j��j��ª����j����j��j������®�j��������j��������j��

����������j���j�������j�����j��j��ª������j�����j�����j��j��������j��j�������ª�j�j������j���j������ª�j����±j
j�v�́jp���������j��j����������ja�����������j��jn�������±§j

jj
d�������j���j��̄������j���������j��j���j����j�j®����������j��j���������j��������j��j��¤�����j��������j�����j�����
yyvx�jyyv��jyyv�vy�jyyv��j�jyyv¡j����j��������j���j¦jyyvxvjl�j�������j��j���j¤����j����¤������j��j����������
���������j£j®�����������j�j���������j�����̄j����¤�����j�������j�j�¬���³����j��j���������j�����������j��j�����������
��ju�������jl�������j��jk�������ja���̧����j�jd��������j��ju������������jo����j��jc�����j����������j��jn�����j��
e�������³����j·®����zz¹¹¹v�������������������v���v��́vj

jyyv�vjm������j�j��������j��ji����³�����ja����������ja��������j��j��������j����������j��j��������j��jdaur��j�
�������j���̄j���������j�j�����������j��j��j·��������j�j����́j®�����j�j������j��j�����������j��j���������j��
¦�®��§�j���������������z�����������j�����������j���j����������vjyyv�vyvjm������j�����������j��j��������
��������������j��j����������j�¬�������j�jn��������j���������̄j�j�������j��¤�������j��j¦�®��§j�j����j����j�
®��̄���j����j�j������������j��j�����vj

jyyv�vjrj�����������j��j������������j¤�����j���j�����������j�����������������jh������������j�jk�������j��
n������jn�����j���̄j�¬�����j����j�¤����j��j������������j���¤����j��������j�j���vj�xj��jbuj�wjyx�zx{{��
����������j�j���j����«�j�j���vj�w�j��jp������j�wj�v¡��zx{y¡v

jyyv¡vji�j����������j���j���¬����j��j����������j���������j���j����������j�¬������j����j�j®����������j��j��������
����������j��j��j������������j��j���������j���j�j������������j�����jk�����j��j���j����������������j����������j�
��������j��j������j�vyj��j����jyyvyvj�j��j����jyyv�vy�j�����j�������������j���j��j���������j��������������
���������vj¦

jj
p���j��j�¬��³�����j�j��������º�����j������j���¤����j�j�����j������������j�j�����������j���j�¬��³�����
�����������j���j�����j��jqja�¤��������j��j���j��ªj��������j���j����������j��j®����������vji���j���j������j�
�¬��³����j��j�������j�z��j������������j��jr��������j��ju���������je������j�����j¤����j�������j�����j�j��̄�����
xvy�j��jrlk¥ija rj¢jk�����¤����«��j���jd�������j ju��¤��������je������j�jb����j·r��vjy��j»j�w�jaa�já�j���j��ªj¦ji
b��������j����j�������j��������j��j����������j�������j��j����������j����������j�z��j���������j��j�� ������j��
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3665 - 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  0547815

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  
ANALISADA A CONFORMIDADE DE ACEITAÇÃO,
CONSIDERANDO ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS E
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS PLANILHA ENVIADA
PELO LICITANTE CONFORME ANEXO I-D EDITAL

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   
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8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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  PROPOSTA ENVIDADA PELO LICITANTE 0553660

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

CONFORMIDADE DE PROPOSTA E ATESTADO DE
QUALIFICÃO TÉCINCA EXIGIDO E APROVADO PELA UNIDADE
REQUISITANTE 0553661

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

 

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TI
item 10

 

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

0553664

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

X  
LICITANTE ENVIOU ATRAVÉS DE CONVOCAÇÃO DE
DOCUMENTOS NA FASE DE HABILITAÇÃO, SOLICITADO
PELO PREGOEIRO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0553663

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0553702

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0553662

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CERTIDÕES CONJUNTA TCU/CNJ/PORTAL TRANSPARÊNCIA v.
item 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  CONFORME ITEM 10 - ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA 

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  
 

0553665

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

X   

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias? X  EVENTOS SEI NºS 0553726; 0553742

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?

X  PRAZOS REGISTRADOS E PUBLICADO PELO PREGOEIRO NO
AMBIENTE VIRTUAL COMPRASNET.0553250

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X DECISÃO DO PREGOEIRO PUBLICAÇÃO

COMPRASNET 0554696

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?

X   

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  ATÉ A PRESENTE DATA: PENDENDE DE DECISÃO
AUTORIDADE GESTORA. 
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   ATÉ A PRESENTE DATA: PENDENDE DE DECISÃO

AUTORIDADE GESTORA.

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

  CONFORME LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ADJUDICAÇÃO
C/RECURSO AUTORIDADE GESTORA

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  ATÉ A PRESENTE DATA: PENDENDE DE DECISÃO
AUTORIDADE GESTORA.

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

Proposta - 0553660

Resultado Fornecedor - 0553666

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/06/2019, às 17:40, 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
0554693 e o código CRC E16A3436.

0007708-70.2018.6.02.8000 0554693v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3666 - TRE-AL/PRE/PREG

EXCELENTÍSSIMO SR.DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 – PROCESSO
ELETRÔNICO ADM. Nº 0007708-70.2018.6.02.8000
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de avaliação e manutenção corretiva em equipamento do
tipo no-break de médio e grande porte.
 
RECORRENTES:
1º Empresa Stromnetz Automação Industrial LTDA – CNPJ
19.964.800/0001-50
2º Empresa Eletroeletronica Service LTDA – CNPJ 35.553.353/0001-
01
RECORRIDO:
Empresa By Information Technology Solutions EIRELI – CNPJ
13.786.746/0001-14
 
I- DAS PRELIMINARES
 
   Trata-se de Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes
SROMNETZ AUTOMAÇÃO INDUSTRILA LTDA – CNPJ
19.964.800/0001-50, e ELETROELETRONICA SERVICE LTDA –
CNPJ 35.553.353/0001-01, com fundamento no item 13.1 do Edital
21/2019- TRE/AL, respaldado na Lei 10.520/02, Dec. 54.50/05 e
demais legislações de regência no Pregão Eletrônico, contra ato do
pregoeiro de aceitação e habilitação de proposta apresentada pela
Empresa By Information Technology Solutions EIRELI – CNPJ
13.786.746/0001-14.
     Em tempo, não se admite ao pregoeiro afastar de plano o
cabimento do recurso sob o fundamento de que os motivos indicados
pelos licitantes não merecem provimento, razão pela qual não
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compete ao pregoeiro decidir o mérito do recurso em vista das
razões sucintamente apontadas pelos licitantes na sessão pública,
considera-se o Acórdão nº 339/2010 – TCU/Plenário:
 
(…)
10.4. Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de
admissibilidade da intenção de recorrer, na modalidade
pregão – tanto eletrônico como presencial -, levado a efeito
pelo Pregoeiro, deve se limitar à análise acerca da presença
dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sendo vedado a este
agente analisar, de antemão, o próprio mérito recursal, em
que pese lhe ser lícito examinar se os motivos apresentados
na intenção de recorrer possuem, em tese, um mínimo de
plausibilidade para seu seguimento.
(…)
   Em consequência, depreende-se do art. 8º, inc. IV, do Dec. nº
5.450/05, c/c item 13.3 Edtial 21/2019 TRE/AL, que o pregoeiro
mantendo sua decisão deverá encaminhar os recursos interpostos
para apreciação da autoridade superior.
 
II- DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES:
 
1.1- Recorrente: Empresa Stromnetz Automação Industrial LTDA –
CNPJ 19.964.800/0001-50
   A recorrente registra seus argumentos em razão da sua
inabilitação por inexequibilidade de proposta cadastrada.
   Considera que, no momento de cadastramento de proposta, o
sistema emitiu um alerta de valores registrados acima do estimado
pela Administração TRE/AL, justifica o erro de lançamento de
proposta por considerar a falta de clareza no Ato Convocatório.
1.2- Recorrente: Empresa Eletroeletronica Service LTDA – CNPJ
35.553.353/0001-01
   A segunda recorrente justifica o recurso com fundamento no item
2.13, Anexo I-A do Edital 21/2019, alega que os atestados de
capacidade técnica apresentados pela recorrida não se ajustam ao
objeto licitado.
 
III- CONTRARRAZÕES DE RECURSOS:
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1º Apresentação de contrarrazões relativa ao recurso apresentado
pela Empresa Stromnetz Automação Industrial LTDA – CNPJ
19.964.800/0001-50:
   A recorrida fundamenta sua defesa apontando os itens 7.1.1, 9.1,
enfatizando a necessidade do pregoeiro seguir estritamente as regras
contidas no ato convocatório no momento da apresentação dos lances
e julgamento de propostas.
   Acrescenta que o recorrete, considerando o registro de dúvidas
relativas a interpretação do Edital e Amexos em peça recursal,
deveria ter utilizado a prerrogativa inserida no item 12.2, do mesmo
instrumento convocatorio, requerendo pedido de esclarecimento e/ou
impugnação ao Edital, anterior a abertura da sessão eletrônica.
 
2º Apresentação de contrarrazões relativa ao recurso apresentado
pela Eletroeletronica Service LTDA – CNPJ 35.553.353/0001-01
   Restringe-se o recorrido a ratificar regras contidas no Edital
relativas ao momento de apresentação de proposta ajustada ao
último lance e/ou valor negociado, itens 10.1; 11, e art. 41. da Lei
8.666/93.
 
IV – DA ANÁLISE DOS RECURSOS:
 
Quanto às fundamentações da recorrente Stromnetz Automação
Industrial LTDA – CNPJ 19.964.800/0001-50:
 
    O licitante não pode querer se valer de erro próprio para poder
anular o certame e novamente participar dele.
   O recorrente não chegou a ofetar lances na fase competitiva do
pregão eletrônico, registra-se o erro susbstancial no momento do
cadastro de proposta, anterior a abertura do certame.
   Por sua vez, o inc. I do art. 139 Código Civil Brasileiro determina
que " o erro é SUBSTANCIAL (grifo nosso): I- interessa à natureza do
negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das
qualidades a ele essenciais”.
    Nesse sentido, não é possivel tratar um licicitante a partir de
critérios distintos dos que valem para os demais, além de
proporcionar benefícios indevidos, atenta diretamente à legalidade
do certame, princípios da vinculação ao instrumento convocatório e
isonomia, pondo em risco a segurança do sistema de pregão
eletrônico, que ficaria à mercê de ajustes entre os licitantes com
vistas a frustrar a competitividade, sendo fácil aos insatisfeitos
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contornar o resultado da fase competitiva.
   O Edital e anexos não apresentam dúvidas nas exigências relativas
ao julgamento objetivo de propostas pelo valor global.
   No caso em epígrafe, apesar dos registros do requente, na
tentativa de retificar a sua proposta cadastrada, não é possível ao
pregoeiro se valer da prerrogativa contida no art. 26, § 3º do Dec. nº
5.450/2005, pois a proposta cadastrada vincula o licitante, não pode
ser majorada no sistema eletrônico:
" No julgamento da habilitação e propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS
(grifo nosso), dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade para fins de habilitação e classificação."
   O artigo acima transcrito é de fácil percepção no sentido de
identificar que as prerrogativas do pregoeiro impedem sanar todos os
erros e omissães provenientes de atos e/ou apresentação de
documentos pelos licitantes de relevância irrefutável.
   O § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, aplicado subsidiariamente
ao pregão eletrônico, registra que apenas não seria admissível a
inclusão posterior de documento ou informação que deveira constar
originariamente na proposta, quando esta for essencial e
efetivamente prejudicar a competifividade ou a isonomia.
   É notório que o erro do requerente está eivado de vício formal com
proposta cadastrada com valores mensais, quando o EDITAL exigia a
apresentação clara de preço GLOBAL, ratificando o critéiro objetivo
de julgamento do pregoeiro, amplamente divulgado no Instrumento
Convocatório PE 21/2019 itens 5.4 “b”; 7.1.1;9.2;9.2.1;9.3.
   Desta forma, está clara a inexequibilidade da proposta cadastrada
pelo recorrente, cabendo apenas a desclassificação da mesma, nos
termos do art. 25, § 5º Decretro nº 5.450/05, abaixo transcrito:
"Art. § 5º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração d euam proposta que atenda ao edital".
 
Quanto às fundamentações da recorrente Eletroeletronica Service
LTDA – CNPJ 35.553.353/0001-01:
 
   A irresignação da recorrente é abordada objetivamente na Lei nº
8.666/93, art. 27, inciso II e art. 30, aplicada subsidiariamente no
Pregão Eletrônico, permite a adminstração exigir documentos
comprobatórios reltivos à qualificação técnica operacional ou

Informação 3666 (0554749)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 375



profissional de licitantes na etapa de habilitação do certame, fase
externa, considerando a necessidade de aferir se os licitantes
dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e
humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado.
   Nesse sentido, a exigência editalicia contida no item 2.6 - Termo
de Referência, parte integrante do instrumento convocatório, faz
alusão à comprovação da capacitação técnico-operacional, nos
termos de seu art. 30, inc. II Lei nº 8.666/93.
   O permissivo legal não estabelece quantitativos mínimos de
certidões a serem apresentadas por exigência habilitatória e/ou
técncia, não obstante o silêncio legal, o TCU reconheceu, por meio da
publicação da Súmula nº 263, que:
"para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado."
   Em consequência, os atestados apresentados pela recorrida na
sessão eletrônica, anexo ao sistema COMPRASNET, foram
encaminhados à Unidade de TI deste Regional, esta responsável pela
análise da conformidade Técnica atestou no processo eletrônco
TRE/AL nº 0007708-70.2018.6.02.8000, exclusivamente, a aceitação
da declaração da EMPRESA CONFERENCE CALL BRASIL S.A, CNPJ
05 991.199/0001-80, nos seguintes termos:
“Sr. Pregoeiro. Entendo que os serviços do presente atestado como
similares ao exigido. Daniel Macedo de Carvalho Souto –
Coordenador de Infraestrutura TRE/AL”.
 
V- DA DECISÃO:
 
   Isto posto, com fulcro no item 13.3 do Edital 21/2019-TRE/AL, sem
nada mais a considerar, conhecemos dos recursos interpostos para
negar provimento aos pedidos das Recorrentes, no sentido de
MANTER (ATO PREGOEIRO PUBLICADO COMPRASNET -
EVENO SEI Nº 0554696) a mesma classificação da licitante By
Information Technology Solutions EIRELI – CNPJ
13.786.746/0001-14, anunciada na ATA DA SESSÃO ELETRÔNICA
DE DIVULGAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E
APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO.
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                                 Respeitosamente.
 

Weber Bezerra Cavalcanti
Analista Judiciário/Pregoeiro TRE-AL

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/06/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554749 e o código CRC 44E2C478.
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PROCESSO : 0007708-70.2018.6.02.8000
INTERESSADOS : Empresas Stromnetz Automação Industrial Ltda. e Eletroeletrônica Service Ltda.
ASSUNTO : Recursos Administrativos. Pregão Eletrônico nº 21/2019. Decisão. Pregoeiro. Aceitação e habilitação.

Empresa By Information Technology Solutions EIRELI.

 

Parecer nº 1167 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 

 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos da realização do Pregão Eletrônico nº

21/2019, com o objetivo de contratar empresa especializada na
prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital constante do
evento sei 0540561.

 
Após a fase de apresentação e julgamento das propostas

no sistema COMPRASNET, pelo critério do menor preço global (lote
único), considerando também o valor de cada item estimado (Anexo I-
D), consoante previsto no Edital, foi declarada vencedora a proposta
feita pela empresa BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS
EIRELI, tendo o pregoeiro realizado o aceite e a habilitação do lance
apresentado.

 
Inconformada com o resultado do pregão, a empresa

STROMNETZ AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. registrou intenção
de recurso contra sua inabilitação por inexequibilidade da proposta
cadastrada, tendo em vista que a vigência do contrato será de 12
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

 
Em suas razões, a citada empresa alega que, no momento

de cadastrar sua proposta, o sistema emitiu aviso de que a proposta
apresentada estava acima do valor de referência estimado por este
Tribunal, e que o erro no registro da proposta foi ocasionado pela
falta de clareza no edital, resultando, inclusive, na recusa de
propostas de outros participantes pelo mesmo motivo (0553726).

 
De outra banda, a empresa ELETROELETRÔNICA

SERVICE LTDA. também interpõe recurso contra a decisão do
pregoeiro, asseverando que a licitante vencedora não apresentou
atestado de capacidade técnica em manutenção preventiva e/ou
corretida em no-breaks de médio e grande porte similares ao objeto
licitado, conforme existência contida no item 2.13 do Anexo I-A do
Edital (0553742).

 
Em sede de contrarrazões (0553748), a recorrida BY

INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI afirma que o
pregoeiro está adstrito às regras previstas no ato convocatório,
devendo observá-las no lançamento e julgamento das propostas.
Destaca também que, se o participante possui dúvidas sobre o Edital,
deve solicitar esclarecimentos ou impugná-lo, conforme prevê os
itens 12.1 e 12.2. Ademais, registra que atende às exigências
previstas no Edital.

 
Desse modo, requer a manutenção da decisão que

reconheceu sua proposta como vencedora do presente certame.
 
Em sua decisão (0554696), o senhor Pregoeiro negou

provimento aos recursos interpostos, para manter a classificação da
licitante BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI.
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Diante da decisão proferida pelo Pregoeiro, os autos

foram encaminhados a esta Presidência para ratificar ou reformar a
decisão tomada quanto ao resultado do Pregão Eletrônico nº
21/2019.

 
É o que se tem a relatar.
 
Os recursos devem ser conhecidos, por apresentarem

todos os seus pressupostos.
 
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados pelos

recorrentes não foram suficientes para a demonstração da
necessidade de reforma da decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro.

 
Inicialmente, registre-se que é mister a observância do

princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da
faculdade de escolha, ao editar o ato
convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria
autoridade fica subordinada ao conteúdo dele.
Editado o ato convocatório, o administrado e o
interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão.
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos,
16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 85).
 

O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a
habilitação dos concorrentes que não apresentam os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se verifica abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua
proposta financeira sem assinatura ou rubrica,
resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, a desclassificação
do licitante que não observou exigência
prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional
da preponderância da proposta mais
vantajosa para o Poder Público se dá
mediante o cotejo das propostas válidas
apresentadas pelos concorrentes, não
havendo como incluir na avaliação a
oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do
licitante na sua proposta financeira, sob pena
de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
5. Negado provimento ao recurso. (RMS nº
23640/DF, 2ª Turma, Acórdão de 16/10/2001,
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de
15/12/2003). (destaquei)
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Conclui-se, portanto, que não se pode habilitar aqueles
concorrentes que não cumpriram todos os requisitos estipulados no
edital, sob pena de desobediência do princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.

 
No caso da recorrente Stromnetz Automação Industrial

Lrda, verifica-se que a licitante não observou a exigência relativa ao
julgamento das propostas pelo valor global, conforme previsto no
item 9 do Edital (0540561), o que resultou na desclassificação da
proposta em razão do valor inexequível apresentado, haja vista que a
contratação será pelo prazo de 12 (doze) meses (Anexo I-A, item
2.10).

 
Agiu, com acerto, o pregoeiro ao recusar a proposta da

mencionada licitante, ora recorrente, e asseverar, em sua decisão
(0554749), "que o erro do requerente está eivado de vício formal com
proposta cadastrada com valores mensais, quando o Edital exigia a
apresentação clara de preço GLOBAL, ratificando o critério objetivo
de julgamento do pregoeiro, amplamente divulgado no Instrumento
Convocatório PE 21/2019 itens 5.4 "b"; 7.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.3."

 
Dessa forma, aplicou-se tão somente o disposto no item

6.2 do Edital do PE nº 21/2019 (0540561) e o § 2º do art. 22 do
Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns:

 
Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2019:
 
6.2. As propostas que não atenderem aos
requisitos constantes no presente edital ou
apresentarem preços manifestamente
inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
 
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
Decreto nº 5.450/2005:
 
Art. 22. A partir do horário previsto no edital,
a sessão pública na internet será aberta por
comando do pregoeiro com a utilização de sua
chave de acesso e senha.
(...)
§ 2º O pregoeiro verificará as propostas
apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital.

 
Ademais, a situação posta não autoriza o pregoeiro a

fazer uso da prerrogativa prevista no § 3º do art. 26 do Decreto nº
5.450/2005, vez que o ato praticado pelo licitante, qual seja, o
cadastramento do valor da proposta, reveste-se de relevância, e a
norma mencionada permite ao pregoeiro apenas sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, o que
evidentemente não é a hipótese em exame. Vejamos o teor do
dispositivo citado:

 
Art. 26. omissis.
(...)
§ 3º 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.

Parecer 1167 (0555390)         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 380



 
Também não procede o recurso da empresa

Eletroeletrônica Service. A recorrente alega que a licitante
vencedora "deixou de apresentar atestado de capacidade técnica em
manutenção preventiva e/ou corretiva em no-breaks de médio e
grande porte similares ao objeto a ser contratado", sendo que "um
dos atestados apresentados se referem a manutenção preventiva e
corretiva em Nobreaks 800VA e 1200VA, enquanto o outro se refere
apenas a instalação e parametrização de Nobreak 20kVA."

 
De acordo com o item 2.13 do Anexo I-A do Edital, o

licitante deve possuir atestado de capacidade técnica em
manutenção preventiva e/ou corretiva em no-breaks de médio
e grande porte similares ao objeto a ser contratado.

 
A vencedora apresentou atestado de capacidade técnica

da empresa Conference Call do Brasil S/A (0553661), que registra a
prestação satisfatória do serviço técnico de 2 unidades Switch 48
portas e 1 unidade Nobreak 20 KVA, por meio de contrato firmado
pelo período de 12 (doze) meses. Em face do atestado apresentado,
foi consultado o Coordenador de Infraestrutura da STI deste
Regional, Sr. Daniel Macedo de Carvalho Souto, que assim se
manifestou:

 
"Ao Pregoeiro
Entendo os serviços do presente atestado
como similares ao exigido."

 
Vê-se, portanto, que a unidade técnica deste Tribunal

responsável por avaliar a conformidade técnica, reconhece, no
documento juntado, que os serviços mencionados no atestado de
capacidade ténica são similares ao objeto pretendido no presente
pregão eletrônico, e que, por raciocínio lógico, atende a exigência
contida no edital.

 
No ponto, cabe destacar a manifestação do senhor

pregoeiro (0554696 e 0554749):
 

A irresignação da recorrente é abordada
objetivamente na Lei nº 8.666/93, art. 27,
inciso II e art. 30, aplicada subsidiariamente
no Pregão Eletrônico, permite a adminstração
exigir documentos comprobatórios relativos à
qualificação técnica operacional ou
profissional de licitantes na etapa de
habilitação do certame, fase externa,
considerando a necessidade de aferir se os
licitantes dispõem de conhecimento,
experiência e aparelhamentos técnico e
humano suficientes para satisfazer o contrato
a ser celebrado.
Nesse sentido, a exigência editalicia contida
no item 2.6 - Termo de Referência, parte
integrante do instrumento convocatório, faz
alusão à comprovação da capacitação técnico-
operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II
Lei nº 8.666/93.
O permissivo legal não estabelece
quantitativos mínimos de certidões a serem
apresentadas por exigência habilitatória e/ou
técncia, não obstante o silêncio legal, o TCU
reconheceu, por meio da publicação da Súmula
nº 263, que:
"para a comprovação da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto
a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão
e a complexidade do objeto a ser executado."
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Em consequência, os atestados apresentados
pela recorrida na sessão eletrônica, anexo ao
sistema COMPRASNET, foram encaminhados
à Unidade de TI deste Regional, esta
responsável pela análise da conformidade
Técnica atestou no processo eletrônco TRE/AL
nº 0007708-70.2018.6.02.8000,
exclusivamente, a aceitação da declaração da
EMPRESA CONFERENCE CALL BRASIL S.A,
CNPJ 05 991.199/0001-80 (...).

 
Em face das razões acima expostas, esta unidade ratifica

integralmente o que foi assentado pelo pregoeiro, em sua decisão, e,
por consequência, a manutenção do resultado do Pregão Eletrônico
nº 21/2019, conforme registrado na Ata da Sessão Eletrônica
(0553665).

 
Ante o exposto, sugere-se, salvo melhor entendimento,

que os recursos interpostos sejam conhecidos para, no mérito, negar-
lhes provimento, a fim de manter a decisão do Senhor Pregoeiro e o
resultado do presente certame.

 
É o parecer. À deliberação de Vossa Excelência.
 

Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário

Assessor Jurídico da Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 26/06/2019, às 18:08, 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
0555390 e o código CRC 34310543.
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PROCESSO : 0007708-70.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 21/2019. Prestação de serviços de avaliação e manutenção preventiva e corretiva de no-break de médio e
grande porte. Recursos administrativos.

 

Decisão nº 1942 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Em análise, nesta oportunidade, recursos interpostos em

face de decisão do Senhor Pregoeiro que, no curso do Pregão
Eletrônico nº 21/2019, cujo objetivo era a contratação de empresa
especializada nos serviços de avaliação e manutenção corretiva de
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, declarou
como vencedora a proposta apresentada pela empresa BY
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELLI.

 
Segundo consta nos autos, há o registro de recurso pela

empresa STROMNETZ AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, inabilitada
por inexequibilidade da proposta cadastrada. Por sua vez, a empresa
ELETROELETRÔNICA SERVICE LTDA apontou, como razão de
recorreer, a não apresentação de atestado de capacidade técnica em
manutenção preventiva e/ou corretiva em no-breaks de médio e
grande porte por parte da vencedora.

 
Já em contrarrazões recursais, apontou a vencedora a

irrestrita vinculação do Pregoeiro às regras contidas no instrumento
convocatório, nos termos da legislação de regência de disputas
congêneres. Ressaltou, no mais, que eventuais situações que
envolvam dúvida quanto às regras contidas no edital devem ser
objeto de esclarecimento ou impugnação. Asseverou, por fim, a sua
adequação institucional às regras editalícias.

 
Atuando nos autos, o opinativo apresentado pela

Assessoria Jurídica da Presidência (0555390) corrobora a plena
regularidade da evolução do certame, não havendo fato que enseje a
revisão da decisão do Senhor Pregoeiro.

 
 
É o breve histórico. Analiso o contexto fático e jurídico e,

a seguir, decido.
 
 
Sem maior divagar, prevalece para os processos

aquisitivos de interesse da Administração a irrestrita vinculação ao
instrumento convocatório, situação que dispensa maiores
comentários pela índole legal do enunciado. Nesses termos adoto,
como razão de decidir, o precedente que, com origem no Supremo
Tribunal Federal, conta do Parecer 1167.

 
Assim sendo, não merece reparos a decisão de

desclassificação da recorrente Stromnetz Automação Industrial Ltda,
o que decorreu, segundo os registros da realização do pregão, do
valor inexequível da proposta apresentada em razão do prazo de
contratação estipulado, de 12 (doze) meses.

 
Por outro lado, melhor sorte não alcança a petição

recursal apresentada pela empresa Eletrônica Service no que diz
respeito ao atestado de capacidade técnica da licitante vencedora.
Quanto a isso, lapidar a manifestação do Coordenador de
Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação deste
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Tribunal que, em tom definitivo, ratificou a adequação do documento
que foi apresentado.

 
Tudo posto, considero irretocável a decisão do Senhor

Pregoeiro que, por ocasião da análise das irresignações, ratificou a
regularidade do certame e a validade da proposta que indicou
vencedora.

 
Assim, conheço dos recursos e, diante da situação de

inequívoca legalidade observada em todo o processo, tal como se
vislumbra da análise dos registros inerentes à tramitação do
presente feito, nego provimento aos mesmos, mantendo íntegra a
decisão do Senhor Pregoeiro e o resultado da disputa, nos termos do
que sugere a Assessoria Jurídica.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para os

necessários registros.

 

 

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 27/06/2019, às 16:08, 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
0559474 e o código CRC F6B48084.
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28/06/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00021/2019

Às 18:12 horas do dia 28 de junho de 2019, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00021/2019, referente
ao Processo nº 0007708-70.2018, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 32.240,0400 Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 30.000,0000 , com
valor negociado a R$ 26.000,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Manutenção / Instalação - Nobreak

 2 - Manutenção / Instalação - Nobreak

 3 - Manutenção / Instalação - Nobreak

 4 - Manutenção / Instalação - Nobreak

 5 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Visualizar Recurso do Item 

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00021/2019 

RESULTADO POR FORNECEDOR

13.786.746/0001-14 - BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - - R$ 26.000,0000
Total do Fornecedor: R$ 26.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$ 26.000,0000

Voltar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Promovidos os registros de eventos 0560485 e

0560486, em cumprimento à Decisão 1942, da Presidência
(0559474), remeto os autos à Assessoria Jurpidica, para
análise de conformidade do procedimento, como medida
prévia à homologação do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, 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
0560487 e o código CRC 2CC59B35.

0007708-70.2018.6.02.8000 0560487v1
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PROCESSO : 0007708-70.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO Nº 21/2019

 

Parecer nº 1264 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 21/2019, objetivando a prestação de
serviços de avaliação e manutenção corretiva em equipamento
do tipo no-break de médio e grande porte, conforme
especificações descritas n o s Anexos I e I-A do Edital
(0540561).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0554693), que embora estivesse com pendências
acerca dos subitens 27, 28 e 30 (referentes à decisão do
Desembargador Presidente), foram posteriormente
solucionados por meio de evento (0559474). 

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
0541872
0541875
0541878

2

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado nos meios previstos pela
legislação?
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a
realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM Idem

A ata de realização do pregão
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GRUPO

 

ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO

 

UNIDADE

 

QUANTIDADE
 

 

VALOR

4

eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes
participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na
ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0553665

5
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0560485

6

O comprovante da publicação do
resultado da licitação consta do
processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase posterior

7

Os documentos necessários à
habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial) constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.

SIM 0554693

8
Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da
sessão?

SIM Idem

9
A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa?

 
SIM
 

0553660

10

Foi constatada a inexistência de
registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com
impedimento ou suspensão de licitar
com a União e foi verificada a
inexistência de registros de
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM
0553663
 

 
 

Atesta-se que, embora estivessem válidas na data da
sessão, as certidões representativas de regularidade da
empresa licitante, no concernente ao FGTS e Débitos Fiscais
Municipais, encontram-se neste momento vencidas (0553664).

Dessa forma, ressalvando a necessidade de
correção quanto ao ponto citado no parágrafo anterior, esta
AJ-DG conclui pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma
eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº
5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 21/2019
e subsequente contratação da empresa: BY INFORMATION
TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ
13.786.746/0001-14 para fornecimento dos intens do
GRUPO 1, pelo valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais), conforme proposta comercial (0553660) e descrição
abaixo: 
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1

 

 

1

Nobreak/UPS
Logmaster/VIP master

M-Arapiraca
UNIDADE 2  R$

4.728,00

2
Nobreak/UPS

Logmaster/VIP master M
–Palmeira dos Índios

UNIDADE             1  R$
3.512,00

3
Nobreak/UPS SMS
-SINUS Double II

Black-Maceió
UNIDADE 2  R$

4.320,00

4
Nobreak/UPS CP
EletrônicaBreakless
Ainew-Maceió

UNIDADE 2  R$
4.320,00

 

5

Nobreak/UPS-CP
EletrônicaTOP DPS
PA-Maceió

 

UNIDADE

 

2
 R$

9.120,00

      

VALOR TOTAL R$
26.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/07/2019, às 16:16, 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
0560635 e o código CRC 3363E835.
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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 julho de 2019.
À Secretaria de Administração para juntada das

certidões, conforme apontado no Parecer 1264 (0560487), da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2019, às 15:45, 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
0560981 e o código CRC 3E31E2C9.

0007708-70.2018.6.02.8000 0560981v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2019.
Remeto os autos à SEIC para que, em atenção ao

Parecer 1264 (0560635), promova a juntada das certidões
representativas de regularidade da empresa licitante, no
concernente ao FGTS e Débitos Fiscais Municipais.

Após, devolver o feito à Diretoria-Geral, para
continuidade de tramitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2019, às 20:23, 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
0561837 e o código CRC 44E3B90E.

0007708-70.2018.6.02.8000 0561837v1
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E-mail - 0561966

Data de Envio: 
  03/07/2019 13:56:24

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

Para:
    contato@byit.com.br

Assunto: 
  SOLICITAÇÃO - CERTIDÕES DE REGULARIDADE

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista o Pregão Eletrônico 21/2019 ,com participação de Vossa Senhoria ,e a necessidade de
certidões regulares à contratação, pedimos a gentileza de nos enviar a Certidão de Regularidade
Municipal, bem como a Regularidade de FGTS.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Proposta_0553660_PROPOSTA_E_ATESTADOS.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

Diretoria de Fiscalização Tributária 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO 0000262/2019 

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

 

Nome/Razão Social: BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI - ME 

CPF/CNPJ: 13786746000114 

Inscrição Municipal:  26402 

Local do Estabelecimento ou Domicílio Fiscal:  

GISELE CONSTANTINO - AV  1850 

T1 - SALA 906 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 

sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, nesta data, constam as seguintes 

pendências em seu nome: 

- CARNÊ Nº 2019003344 REFERENTE ÀS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DO 

EXERCÍCIO DE 2019, COM AS SEGUINTES PARCELAS: 

6º PARCELA - VENCIMENTO EM 29/07/2019; 

Esta certidão, válida apenas para a inscrição acima informada, refere-se exclusivamente à situação do sujeito 

passivo no âmbito municipal, não abrangendo, por lei, a terceiros. Refere-se, ainda, exclusivamente a tributos 

mobiliários (ISS e Taxas do Poder de Polícia), não abrangendo demais exações, mesmo que de competência do 

Município de Votorantim. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. 

A aceitação da certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no "site" oficial da Secretaria de 

Finanças da Prefeitura Municipal de Votorantim através do link www.sefvotorantim.sp.gov.br, na opção: Serviços 

On Line e em Cadastro Fiscal, Consultar Documentos Emitidos. 

Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal - CTM (Lei nº 1602/01 e alterações), nos arts. 303 a 

305, e no Decreto nº 4081/10, o § 4º do art. 1º e o p. ú. do art. 3º. 

Válida até 02/09/2019 

Código de controle da certidão: IJ8Q9RKNXSOFAGCRB4LTOG== 

Certidão emitida gratuitamente através da internet em 04/07/2019 às 16:12:30 horário de Brasília. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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08/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.786.746/0001-14
Razão Social:BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRE
Endereço: AVENIDA GISELE CONSTANTINO 1850QUADRA T1 LOTE 906 / PARQUE

BELA VISTA / / / 18110-902

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 Servico - 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:25/06/2019 a 24/07/2019 

Certificação Número: 2019062502415656497505

Informação obtida em 08/07/2019 17:41:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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08/07/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H41EW18TWR5OE&View=Message&Print=Yes&Number=24331&Fold…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H41EW18TWR5OE&View=Message&Print=Yes&Number=24331&FolderID=0 1/2

De: "Adrielen" <adrielen.gomes@byit.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2019 06:08 PM

Assunto: [seic] ENC: Fornecedor: By Information Technology Solutions Eireli - Certidão Negativa de Débitos
Municipais

Prezado Sr. Antônio,
Boa tarde!
 
Conforme solicitado segue anexo Cer�dão Municipal e Cer�ficado de Regularidade junto ao FGTS.
 
Dúvidas estou à disposição, obrigada!
 
Atenciosamente;
 

 
De: Adrielen [mailto:adrielen.gomes@byit.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2019 17:21
Para: 'sad@tre-al.jus.br' <sad@tre-al.jus.br>
Assunto: Fornecedor: By Informa�on Technology Solu�ons Eireli - Cer�dão Nega�va de Débitos Municipais
 
Prezado Rodrigo, boa tarde!
 
Conforme solicitado, segue anexo Cer�dão Municipal.
 
Precisando de algum outro documento estou à disposição, obrigada!
 
Atenciosamente;
 

 

Anexados:

Arquivo: Certidão Positiva com Efeito de Negativa
de Tributos Municipais - Validade 02092019.pdf

Tamanho:
218k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: CRF - Certificado de Regularidade do Tamanho: Tipo de
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FGTS - Validade 24072019.pdf 112k Conteúdo:
application/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, 08 de julho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0561837,

solicitamos a empresa,0561966, face a impossibilidade de
gerar através dos sitios eletrônicos, as certidões ali
requeridas e pendentes de validade 0564055 e assim seguimos
os autos para, s.m.j. análise e seguimento de praxe.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/07/2019, às 18:26, 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
0564056 e o código CRC CA7580DD.

0007708-70.2018.6.02.8000 0564056v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Em vista dos documentos juntados no evento sob

nº 0564055, retonem-se os presentes autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 07:54, 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
0564727 e o código CRC 48E6DC12.

0007708-70.2018.6.02.8000 0564727v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2019.
  
Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Tendo sido observada a recomendação desta

 Assessoria Jurídica, ao final do Parecer nº 1.364 (0560635),
conforme certidões juntadas aos autos (0564055), seguem os
autos, para ulteriores deliberações.

  
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/07/2019, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566017 e o código CRC 2783707F.

0007708-70.2018.6.02.8000 0566017v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de julho de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento administrativo objetivando a

prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital constante do
evento SEI nº 0540561.

 
Nesta senda, constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Despacho AJ-DG (0566017), em
complemento ao Parecer AJ-DG nº 1264/2019/2019 (0560635),
submeto o presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência, para os fins de homologação do presente Pregão
Eletrônico, nos termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/07/2019, 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
0566297 e o código CRC 126D9C52.

0007708-70.2018.6.02.8000 0566297v1

  

Conclusão GDG 0566297         SEI 0007708-70.2018.6.02.8000 / pg. 402



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0009957-91.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 2107 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório objetivando a
prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em
equipamento do tipo no-break de médio e grande porte, nos termos
das especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital (0540561),
e  considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, objeto do Despacho AJ-DG (0566017), em
complemento ao Parecer nº 1264 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (0560635), os quais atestam a legalidade de todo o certame
licitatório, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 21/2019 (0540561), cujo
obejto foi adjudicado pela empresa BY INFORMATION
TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ 13.786.746/0001-
14 para fornecimento dos intens do GRUPO 1, pelo valor total de R$
26.000,00 (vinte e seis mil 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 mencionada.

À Secretaria de Administração para, na unidade
competente, adotar as providências que se fizerem necessárias à
realização da contratação decorrente da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Corregedor Regional Eleitoral e Vice-Presidente, no Exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 18/07/2019, às 16:40, 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
0568462 e o código CRC EA22BF08.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.
 
 
À COFIN, à SLC
 
Senhor Coordenador, Senhora Chefe,
 
Diante da Decisão 2107, 0568462, encaminho os

presentes autos para que sejam tomadas as providências
necessárias para seu cumprimento, dentro das atribuições de
cada unidade.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2019, às 12:29, 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
0573623 e o código CRC 2A382B34.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para emissão do correspondente

empenho nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 30/07/2019, às 16:50,
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
0573945 e o código CRC 696B4376.
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