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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 3 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Renovação do contrato de suporte para as licenças já

pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano.
O contrato atual vence em 31/12/2021. Esta contratação deverá abarcar o
período de 01/01/2022 a 31/12/2022. 

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.

É necessário usar esta ferramenta para criar e atualizar os
objetos dos banco de dados Oracle, que armazenam informações de todos os
sistemas informatizados desenvolvidos no TRE-AL. É utilizado também para a
recuperação de informações e coleta de dados em resposta a processos.

O objetivo dessa renovação é garantir a permissão de atualizar o
software, obtendo acesso aos recursos mais avançados disponibilizados pela
ferramenta e acesso ao suporte técnico quando necessário.
3. Lista de requisitos:

O contrato, após renovado, deverá: 

Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do site do
fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da ferramenta.

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

Oferecer a equipe de suporte do TRE ferramentas sempre
atualizadas e, consequentemente, mais eficientes na administração de banco
de dados, no desenvolvimento de novos sistemas e no suporte aos sistemas
informatizados em uso no TRE-AL.
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5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante: Luiz Batista de Araujo Neto / Coordenador de Soluções
Corporativas - CSCOR

Integrante Técnico: Sarah Veiga Calado / Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas - SESCOR

6. Fonte do recurso orçamentário:
Proposta orçamentanria de 2021
Código de classificaçao da fonte de recurso: 33.90.40.07

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Por se tratar de ferramenta usada principalmente nas tarefas

de suporte aos serviços informatizados, a aquisição deste software terá
impacto nos seguintes itens dos PE para o período de 2016-2021:

Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das
soluções de TI. 

8. Expectativa de entrega:
Dezembro / 2021

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;

As atividades desempenhadas dependem de ferramentas
adequadas e devidamente atualizadas para alcançar os melhores resultados.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de nova capacitação, visto que o contrato
visa manter atualizadas ferramentas que já estão em uso no TRE-AL
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
que 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.
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V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

Não há um prazo impeditivo para aquisição do novo contrato de
suporte, visto que ele terá um prazo de 1 (um) ano a contar da assinatura, e a
ferramenta poderá ser utilizada na versão atual.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Não há, s.m.j., implicações entre o contrato visado e a segurança
das informações existentes no TRE-AL.
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, no entendimento desta Coordenadoria, favorecimento de
fornecedor específico.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O contrato proposto representa a real demanda existente para o
desempenho das atividades relacionadas aos bancos de dados informatizados
do TRE-AL;
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 de suporte serão monitorados pela STI.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
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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 se aplica 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 continuidade do
desempenho das atividades.

Maceió, 08 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 09/02/2021, às 13:44, 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
0851783 e o código CRC BEA95EFE.

0001231-26.2021.6.02.8000 0851783v2
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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 fevereiro de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Submeto à apreciação de Vossa Senhoria e demais

providências o Documento de Oficialização de Demanda nº 03/2021
(0851783)  que trata da renovação do contrato de suporte das
licenças do software SQL Navigator for Oracle para o ano de 2022. O
contrato atual tem validade até 31 de dezembro de 2021.

 
Respeitosamente,
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 09/02/2021, às 13:44, 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
0851784 e o código CRC 6B876B84.

0001231-26.2021.6.02.8000 0851784v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
(Em paralelo ao CGTIC para ciência e eventual

manifestação, se for o caso, conforme Resolução TRE/AL nº
15.732/2016, art. 10, IX)

 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0851783) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Soluções Corporativas e, caso
concorde, autorize a continuidade da tramitação destes autos,
a fim de permitir a renovação do contrato de suporte para as
licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o  Soluções Corporativas, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas, como integrante técnico.

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
aprovado para o exercício de 2021.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 09/02/2021, às 14:26,
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
0852323 e o código CRC ED5E739F.

0001231-26.2021.6.02.8000 0852323v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
Considerando a proposta de contratação a fim de

permitir a renovação do contrato de suporte para as licenças
já pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo
prazo de 1 (um) ano, consoante Documento de Oficialização
de Demanda - DOD  nº 3/2021 (0851783), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua alçada,
observando-se os comandos insertos na Resolução-CNJ nº
182/2013.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/02/2021, às 13:31, 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
0852660 e o código CRC 5583274C.

0001231-26.2021.6.02.8000 0852660v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Para auxiliar a indicação de integrante

adiministrativo da aquisição, considerando os aspectos
eminentemnte técnicos de que se reveste a proposição,
solicito a colaboração de Vossa Senhoria em indicar quais as
expectativas (no aspecto material e não apenas nas
competências enumeradas pela Resolução CNJ 182/2013) da
Unidade quanto ao trabalho a ser desenvolvido pelo
mencionado integrante administrativo no âmbito da
elaboração do planejamento e da contratação em si.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2021, às 00:31, 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
0853385 e o código CRC 082FC2E0.

0001231-26.2021.6.02.8000 0853385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
À CSCOR
 
Sr. Coordenador,
 
Para os fins da solicitação formulada pelo

Despacho GSAD 0853385.
Por economia processual a resposta pode ser

direta, apenas a passar em paralelo por esta unidade para
ciência.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 11/02/2021, às 13:02,
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
0853516 e o código CRC B0EDC640.

0001231-26.2021.6.02.8000 0853516v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Em resposta aos questionamentos apresentados no

Despacho GSAD 0853385, esclareço que a aquisição ora pretendida
se destina a renovação de contrato de prestação de suporte técnico
para o software SQL Navigator, cujas licenças já pertencem a este
Regional. 

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 12/02/2021, às 09:45, 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
0854098 e o código CRC 80DFF93E.

0001231-26.2021.6.02.8000 0854098v1
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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 fevereiro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0852660, indico, na

forma já adotada no PA 0007841-44.2020.6.02.8000,
doc. 0755311, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado
neste Gabinete, como integrante administrativo da equipe de
planejamento da contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2021, às 01:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0854530 e o código CRC 3ADE6FD1.

0001231-26.2021.6.02.8000 0854530v1

Despacho GSAD 0854530         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 12



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 18 de fevereiro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista as indicações contidas nos

eventos 0852323 e 0854530 e o Documento Oficial de Demanda
(0851783), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência para composição
da Comissão de Planejamento a fim de permitir a renovação do
contrato de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do
software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, o Coordenador de
Soluções Corporativas, como integrante demandante e o Chefe da
Seção de Suporte a Soluções Corporativas, como integrante
técnico, bem como, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no
Gabinete da Secretaria de Administração, como integrante
administrativo da equipe de planejamento da contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 18/02/2021, 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
0855126 e o código CRC D3C1CC09.

0001231-26.2021.6.02.8000 0855126v1
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PROCESSO : 0001231-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento. Renovação do contrato de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-
AL do software SQL Navigator. 

Decisão nº 302 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral Substituto,
inserta no evento SEI 0855126.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a renovação do contrato de suporte
para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, conforme Documento de
Oficialização de Demanda (0851783), nos termos da Resolução CNJ
nº 182/2013, cujos membros serão, como representante da unidade
demandante, o Coordenador de Soluções Corporativas, e o Chefe da
Seção de Suporte a Soluções Corporativas, como integrante
técnico, bem como o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no
Gabinete da Secretaria de Administração, como integrante
administrativo da equipe de planejamento da contratação.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/02/2021, às 17:09, 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
0855395 e o código CRC FA3B6206.

0001231-26.2021.6.02.8000 0855395v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 91/2021 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 0001231-
26.2021.6.02.8000 ;

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 permitir a renovação do contrato
de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo
prazo de 1 (um) ano, conforme Documento de Oficialização de Demanda  (DOD) nº 3 /
2021, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros serão, como
representante da unidade demandante, o Coordenador de Soluções Corporativas, e o
Chefe da Seção de Suporte a Soluções Corporativas, como integrante técnico, bem
como o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração, como integrante administrativo da equipe de planejamento da
contratação.

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

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Maceió, 24 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/02/2021, 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
0857491 e o código CRC 1FA04B5C.
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência 91(0857491) foi
remetida, neste dia 26/02/2021, para publicação no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 26/02/2021, às 09:27, 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
0858486 e o código CRC 3910BCB3.

0001231-26.2021.6.02.8000 0858486v2
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Ano 2021 - n. 47 Maceió, segunda-feira, 01 de março de 2021 4

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - ÓRGÃO29.2019.6.02.0000
DE DIREÇÃO ESTADUAL - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
(PSTU). PROCEDÊNCIA: MACEIÓ-AL. RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL
SUBSTITUTO DAVI ANTÔNIO LIMA ROCHA. REQUERENTE: PSTU - PARTIDO SOCIALISTA
DOS TRABALHADORES UNIFICADO - DIRETÓRIO ESTADUAL. ADVOGADA: ADONYARA DE
JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN11438. REQUERENTE: MANOEL MOISÉS SANTOS.
ADVOGADA: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN11438. REQUERENTE:
EDUARDO AMARO DOS SANTOS. ADVOGADA: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO
DIAS - RN11438. REQUERENTE: PAULO SÉRGIO DA SILVA FALCAO. Decisão: Acordam os
Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos, em
DESAPROVAR as contas do Órgão de Direção Estadual de Alagoas do PSTU, referentes ao
exercício financeiro de 2018, ante os graves vícios verificados nos autos, nos termos do voto do
Relator. Nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia nove
de fevereiro de dois mil e vinte e um, foi encerrada a sessão. E, para constar, eu, MAURÍCIO DE
OMENA SOUZA ________________________, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que, após
aprovada, vai assinada pelo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal.
Maceió, 10 de fevereiro de 2021
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 91/2021 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 0001231-26.2021.6.02.8000 ;
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 permitir a renovação do contrato de suporte
para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do SQL  pelo prazo de 1 (um) ano,software Navigator
conforme Documento de Oficialização de Demanda (DOD) nº 3 / 2021, nos termos da Resolução
CNJ nº 182/2013, cujos membros serão, como representante da unidade demandante, o
Coordenador de Soluções Corporativas, e o Chefe da Seção de Suporte a Soluções Corporativas,
como integrante técnico, bem como o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração, como integrante administrativo da equipe de planejamento da
contratação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 24 de fevereiro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 95/2021 TRE-AL/PRE/AEP

Institui, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a Comissão de Prevenção e
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2021.
Publicada a Portaria Presidência nº 91/2021 no

DJE (0860320) determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para
ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/03/2021, às 18:24, 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
0860325 e o código CRC E9E0798C.

0001231-26.2021.6.02.8000 0860325v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2021.
À CSCOR,
 
Encaminho o presente procedimento para ciência

do Coordenador de Soluções Coorporativas e do Chefe da
Seção de Suporte das Soluções Coorporativas da Portaria da
Presidencia 91/2021 conforme solicitação do Despacho GDG
0860325.

 
 
Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIVANE SOARES DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/03/2021, às 18:50, 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
0860466 e o código CRC 55923F0D.

0001231-26.2021.6.02.8000 0860466v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2021.
À SESCOR, 
 
Para que a Chefe da unidade tome ciência de sua

nomeação como integrante da Comissão de Planejamento para
renovação do contrato de suporte para as licenças
do software SQL Navigator, e, em seguida dê continuidade aos
procedimentos.

 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 03/03/2021, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0860741 e o código CRC 220938DC.

0001231-26.2021.6.02.8000 0860741v1

Despacho CSCOR 0860741         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 20



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

 

Estudos Preliminares

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

Com o aumento da infomatização de todas as
atividades, aumenta também a dependência por formas mais eficientes de
recuperar as informações armazenadas em bancos de dados. 

Neste contexto, a utilização de ferramentas atualizadas e mais
eficientes é imprescindível para a realização dos trabalhos de forma eficiente,
garantindo que os tempos de resposta estejam adequados a demanda surgida
diariamente. 

O objetivo deste procedimento é renovar o contrato de suporte
para a ferramenta SQL Navigator, que é a principal ferramenta em uso por
esta Coordenadoria para atualizar e recuperar informações diretamente do
banco de dados Oracle.
2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

O contrato, após renovado, deverá: 

Permitir a atualização imediata de versões do software
diretamente do site do fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no
uso da ferramenta.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Como o objetivo é a renovação do contrato de suporte para

licenças já pertencentes ao TRE-AL, acredito que este item não se aplica. 
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Não foram encontradas contratações públicas similares.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Como a intenção é atualizar o suporte para as licenças
existentes, não se apresentam outras soluções.

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica.
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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 na última contratação, (Processo SEI nº 0007841-
44.2020.6.02.8000) o valor estimado é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida
pelo mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte desta
Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da equipe uma nova
etapa de treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o que além de
demandar bastante tempo poderia gerar custos extras ao TRE.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Renovação do contrato de suporte para as licenças já
pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano,
contado a partir do final do contrato atual, previsto para 31 de dezembro de
2021. 
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso
e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2,  Viabilizar serviços e
soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Ter acesso a novas funcionalidades;
Ter acesso ao suporte técnico da ferramenta; 
Receber atualizações de segurança e de otimização de performance da
aplicação.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A renovação do suporte às 5 licenças será imediata, então este

item não se aplica.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não se aplica.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
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Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no Item
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III), serão confirmados pela
SC e empregar-se-á o Orçamento Ordinário de TI, exercício 2022.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

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

A interrupção temporária do suporte durante o período de
renovação do contrato não traz grandes prejuízos, já que qualquer versão
nova da aplicação estará disponível quando houver assinatura de novo
contrato.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

O suporte é prestado pelo desenvolvedor da ferramenta,
independente do vencedor da licitação, então não há o que se falar em
transição contratual.

 
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

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

Apesar do objeto possuir características específicas que são
exclusivas do fornecedor, trata-se de contrato de suporte por tempo
determinado, não consistindo, no entender dessa Coordenadoria, de serviço
continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se aplica.

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

Como se trata de contratação de suporte, este item não se
aplica.

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

Sugere-se que a aquisição pretendida seja realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

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

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

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
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A vigência se restringe ao tempo de duração do contrato. O
tempo pretendido é de 1 (um) ano.

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

Na forma da Portaria Presidência 91/2021 (0857491) :
Integrante Demandante: Coordenador de Soluções Corporativas
Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas
Integrante Administrativo: servidor Rodrigo Ferreira Moura 

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

Gestor do Contrato: A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017.

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

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e
fornecimento.
 

Risco
1

Risco: Falta de recursos orçamentários para a
aquisição da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Perda de suporte e
impossibilidade de
atualização de versão da
aplicação

Perda de
acesso a novas
funcionalidades
 

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Utilização das versões já
disponíveis atualmente; STI

 

Risco: Atraso na aquisição
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Risco
2

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Perda de suporte e
impossibilidade de
atualização de versão da
aplicação

Perda de
acesso a novas 
funcionalidades

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Utilização das versões já
disponíveis atualmente;   STI

Lista de Potenciais Fornecedores

De acorco com o site do fabricante do produto, a lista de representantes da empresa
no Brazil pode ser obtida no endereço eletrônico: https://partners.quest.com/en-
US/directory/search?l=Brazil

 
Maceió, 09 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 24/03/2021, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Analista
Judiciário, em 25/03/2021, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 25/03/2021, às 13:39, 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
0863836 e o código CRC 632B25AE.

0001231-26.2021.6.02.8000 0863836v7
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Termo de Referência - TIC nº 2 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)" 
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART
NUMBER: PRO-NAV-PS)"

02. Quantidade
Item 01 - 02 licenças.
Iem 02 - 03 licenças

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano.

04. Valor Estimado A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo mercado e que possui
funcionalidades que atendem a todas as necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e
suporte desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da equipe uma nova etapa de
treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho
ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Contrato)

08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI.

09. Local de Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-al.jus.br

10. Unidade Fiscalizadora SESCOR/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

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

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle
do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)" 

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle
do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TRE-
AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL Navigator
pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do final do contrato atual, previsto
para 31 de dezembro de 2021.

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e
desenvolvimento da Coordenadoria de Soluções Corporativas em todas as
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de
informações do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é
imprescindível que esta ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Obter acesso a novas versões da ferramenta e às equipes de
suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças
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cibernéticas. 
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira

periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta
evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso
e dos dados armazenados. 

Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2,
 Viabilizar serviços e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice
de Disponibilidade dos Serviços Essenciais de TIC

 
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) 0851783, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0863836) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL

 
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode
ser fornecido por qualquer revenda Quest;

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbram alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;

A alternativa passa necessariamente pela substituição completa
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possue características específicas por
ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

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

Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por contrato.

2.10 Vigência
A vigência do suporte será de 01 ano contado a partir do final do

contrato atual, previsto para 31 de dezembro de 2021.
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 serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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
serviço de informática.

 
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.

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 e

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à

boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

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

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
O contrato, após assinado, deverá: 

Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do
site do fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da
ferramenta.

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. A forma de acesso à área de suporte do software deve ser entregue por
meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

2. A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado a partir do final do contrato atual. Caso o
contrato atual seja encerrado antes da conclusão desta aquisição, a
contagem será realizada a partir da assinatura do novo contrato;

3. O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela
unidade técnica competente do TRE/AL;

4. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência;

5.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência.

Recebimento do Objeto:

1. Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

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

3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

época da emissão (nota fiscal eletrônica, 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

2. 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.
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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 a contratação de suporte técnico e atualização de
software já pertencente ao TRE-AL.

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:
1. Advertência:

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

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

2. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens

por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No
caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. 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

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

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

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

5. Se a 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.

6.  O período de atraso será contado em dias corridos.
7. 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.

8. 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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 09 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 24/03/2021, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Analista
Judiciário, em 25/03/2021, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 25/03/2021, às 13:39, 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
0863837 e o código CRC AFD54A70.

0001231-26.2021.6.02.8000 0863837v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
À Secretaria de Administração, após a elaboração

dos Estudos preliminares e do Termo de Referência, para que
dê prosseguimento ao processo de aquisição.

 
Respeitosamente,
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 25/03/2021, às 13:42, 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
0871075 e o código CRC A1EF6FAF.

0001231-26.2021.6.02.8000 0871075v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2021.
Submeto os autos à consideração do Sr. Secretário

de Tecnologia da Informação, para apreciação e aprovação do
Termo de Referência, doc. 0863837, na forma do Regulamento
da Secretaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/03/2021, às 16:18, 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
0872087 e o código CRC 8AF1EF39.

0001231-26.2021.6.02.8000 0872087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
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.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/03/2021, às 17:27, 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
0872740 e o código CRC 333114C7.
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Despacho STI 0872740         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 32



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho CSCOR (doc. 0871075), para que se promova a
pesquisa de preços, cujo objetivo é a renovação do contrato
de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, mediante as
informações constantes no Termo de Referência TIC
2 (doc. 0863837).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/03/2021, às 18:58, 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
0872822 e o código CRC 5A467A8F.

0001231-26.2021.6.02.8000 0872822v1
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E-mail - 0872929

Data de Envio: 
  29/03/2021 20:36:45

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

Para:
    olivan@grupoinovva.com.br
    fernanda@grupoinovva.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    contato@mgsoft.com.br
    contato@swt.com.br
    alima@adistec.com
    questbr@adistec.com
    lucas.reis@arit.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    alessia@memora.com.br
    bruno.martins@ish.com.br
    governo@brasoftware.com.br
    leni@tubaraosoftware.com
    luz@bsolucoes.com
    roberto.pontes@ingrammicro.com
    contato@velti.com.br
    comercial@soltechinfo.com
    comercial@kgp.com.br
    fabio.siqueira@inteligate.com.br
    vendas@licitectecnologia.com.br
    contato@calcti.com.br
    mouracominfo@yahoo.com.br
    amanda.ribeiro@technologys.com.br
    marcelo.mattos@technologys.com.br
    kalmeida@adistec.com
    contato@bluesi.com.br
    aline@formatool.com.br
    contato@formatool.com.br
    alvaro.simoes@pisontec.com.br
    licitacao@pisontec.com
    comercial@software.com.br
    celso.oliveira@quest.com
    juliana.silva@proquest.com
    gabriel@software.com.br
    renato.forcal@quest.com
    natacha.sales@anovasolucao.com
    rbrentano@cscbrasil.com.br
    filomeno.silva@lenanzotech.com.br
    vinicius.nunes@dell.com

Assunto: 
  Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

O TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de
01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)" 

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-
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NAV-PS)"

Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0863837 - Termo de Referência - TIC.pdf
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E-mail - 0872975

Data de Envio: 
  30/03/2021 08:52:51

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

Para:
    kakumori@formatool.com.br
    lourdes.martins@anovasolucao.com.br
    adm@pisontec.com

Assunto: 
  Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

O TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de
01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)"

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-
NAV-PS)"

Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0863837 - Termo de Referência - TIC.pdf
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E-mail - 0872976

Data de Envio: 
  30/03/2021 08:56:51

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

Para:
    estela@pisotenc.com.br

Assunto: 
  Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Senhora Estela,

Conforme anunciado em contato telefônico, o TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do software
SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)"

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-
NAV-PS)"

Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0863837 - Termo de Referência - TIC.pdf
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De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/03/2021 08:37 PM
Assunto: [seic] Resposta automática: Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle -
Processo 0001231-26.2021.6.02.8000
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Olá,
 
Muito obrigado pelo envio do seu e-mail, informo que a partir de 26/11/2020 não estou mais no quadro de colaborador
da AR IT. Favor direcionar e-mail para raphael.meliti@arit.com.br
 
Atenciosamente,
 
Lucas Reis.
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E-mail - 0873271

Data de Envio: 
  30/03/2021 14:02:14

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

Para:
    raphael.meliti@arit.com.br

Assunto: 
  Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000

Mensagem: 
   Prezados,

O TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de
01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)"

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-
NAV-PS)"

Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0863837 - Termo de Referência - TIC.pdf
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De: Inteligate - Fabio Siqueira <fabio.siqueira@inteligate.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 30/03/2021 02:03 PM
Assunto: [seic] RES: Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-
26.2021.6.02.8000

Prezada Sra. Lisiana, boa tarde.

Agradecemos a consulta, porem a Inteligate não comercializa essas licenças.

Atenciosamente,

Fábio Siqueira

Departamento Comercial  
Inteligate Tecnologias de Acesso Ltda.
Fone: +55 (41) 3621-8429
Cel.: +55 (41) 9 8828-5209
fabio.siqueira@inteligate.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2021 20:37
Para: olivan@grupoinovva.com.br; fernanda@grupoinovva.com.br;
max@plugnetshop.com.br; plugnet@plugnetshop.com.br; contato@mgsoft.com.br;
contato@swt.com.br; alima@adistec.com; questbr@adistec.com;
lucas.reis@arit.com.br; comercial@corporativoinfo.com.br;
alessia@memora.com.br; bruno.martins@ish.com.br; governo@brasoftware.com.br;
leni@tubaraosoftware.com; luz@bsolucoes.com; roberto.pontes@ingrammicro.com;
contato@velti.com.br; comercial@soltechinfo.com; comercial@kgp.com.br;
Inteligate - Fabio Siqueira <fabio.siqueira@inteligate.com.br>;
vendas@licitectecnologia.com.br; contato@calcti.com.br;
mouracominfo@yahoo.com.br; amanda.ribeiro@technologys.com.br;
marcelo.mattos@technologys.com.br; kalmeida@adistec.com; contato@bluesi.com.br;
aline@formatool.com.br; contato@formatool.com.br;
alvaro.simoes@pisontec.com.br; licitacao@pisontec.com;
comercial@software.com.br; celso.oliveira@quest.com;
juliana.silva@proquest.com; gabriel@software.com.br; renato.forcal@quest.com;
natacha.sales@anovasolucao.com; rbrentano@cscbrasil.com.br;
filomeno.silva@lenanzotech.com.br; vinicius.nunes@dell.com
Assunto: Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo
0001231-26.2021.6.02.8000

Prezados,

O TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for
Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato,
sendo assim especificado:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)" 
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Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"

Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR
ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE-AL CNPJ 06.015.041/0001-38 seic@tre-al.jus.br,
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575
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Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda-EPP. 
SCLRN 705, Bloco E, Loja 08, Parte IH – Asa Norte – Brasília - DF– Cep: 70.730-555  

CNPJ: 03.617.079/0001-92 – E-mail comercial@formatool.com.br 

Brasília, 31 de março de 2021. 

 

Proposta no. 20210331 

 

Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 
A/C: Sra. Lisiana Teixeira Cintra 
 

 
 
Assunto: Estimativa de preços – Produtos QUEST – RENOVAÇÃO DE SUPORTE – SOFTWARE SQL NAVIGATOR. 

 

Prezada Senhora, 
 

Conforme solicitação, segue a estimativa de preços referente aos produtos QUEST – RENOVAÇÃO DE SUPORTE 

– SOFTWARE SQL NAVIGATOR. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
PAULO NOBORU KAKUMORI 
DIRETOR COMERCIAL 
kakumori@formatool.com.br 
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Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda-EPP. 
SCLRN 705, Bloco E, Loja 08, Parte IH – Asa Norte – Brasília - DF– Cep: 70.730-555  

CNPJ: 03.617.079/0001-92 – E-mail comercial@formatool.com.br 

1. Objeto 
 
Aquisição dos produtos abaixo relacionados: 

Item Produtos/Serviços Part # 

1 
SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE 
RENEWAL PACK Term Start: 1/1/2022 Term End: 31/12/2022 PRO-NAV-KS 

2 
SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE 
RENEWAL Term Start: 1/1/2022 Term End: 31/12/2022 PRO-NAV-PS 

 
 
2. Preços  
 

Item Produtos/Serviços Part # Qtde 
Valor 
Unitário Valor Total 

1 

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK Term Start: 1/1/2022 Term End: 
31/12/2022 

PRO-
NAV-KS 2 3.794,50 7.589,00 

2 

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL Term Start: 1/1/2022 Term End: 
31/12/2022 

PRO-
NAV-PS 3 4.336,27 13.008,81 

  TOTAL       20.597,81 

Valor Total - R$ 20.597,81 (vinte mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos). 

3. Prazo de entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho ou documento 
equivalente. 

4. Impostos 

Nos preços cotados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição objeto desta licitação. 

5. Declaração  

A empresa QUEST, fabricante do produto, declara, que durante a vigência do suporte técnico será disponibilizado: 

 Acesso às correções, melhorias e atualizações do software (upgrade de versão); 

 A Quest fará todas as correções, melhorias e atualizações do Software, e Disponibiliza por meio da Internet: 
www.quest.com aos seus signatários dos serviços de upgrade de versão/suporte/manutenção. 
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Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda-EPP. 
SCLRN 705, Bloco E, Loja 08, Parte IH – Asa Norte – Brasília - DF– Cep: 70.730-555  

CNPJ: 03.617.079/0001-92 – E-mail comercial@formatool.com.br 

 Respostas às comunicações feitas por correio eletrônico ou internet referentes aos aspectos 
operacionais/técnicos do software (suporte técnico); 

 
Correio Eletrônico: support@quest.com  
Internet: www.quest.com 

6. Validade da Proposta 

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

7. Dados do Proponente 

 

Razão Social 
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 
Endereço CEP 
SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 607 – Edificio Executive Office Tower 70.702-060 
Fone Fax Cidade Estado 
61 3341-2991 61 3341-2991 Brasília DF. 

CNPJ CF/DF 
03.617.079/0001-92 07.406.484/001-19 

Banco Agência – Nº e Nome Conta Corrente 
Banco do Brasil 452-9 – Liberty Mall 107034-7 

 

 
PAULO NOBORU KAKUMORI 
DIRETOR COMERCIAL 
kakumori@formatool.com.br 
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Proposta Comercial N˚

São Paulo, 5 de abril de 2021

Segue abaixo a proposta comercial da Software.com.br Informatica Ltda para o fornecimento das seguintes licenças de software:

DS435507A

Att.

Para: SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Lisiana Teixeira Cintra
seic@tre-al.jus.br
(82) 99301-0575

Item Produto Plataforma Entrega Qtd Valor Unitário Valor TotalFabricante

3 R$2.924,00 R$8.772,00Download 10
dias

WindowsQuest
Software

QUEST SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE
PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT
MAINTENANCE
RENEWAL - Term Start:
1/1/2022 Term End:
31/12/2022

1

2 R$792,00 R$1.584,00Download 10
dias

WindowsQuest
Software

QUEST SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE - Term
Start: 1/1/2022 Term End:
31/12/2022 - Term Start:
1/1/2022 Term End:
31/12/2022

2

2 R$1.625,00 R$3.250,00Download 10
dias

WindowsQuest
Software

SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE
PROFESSIONAL ADD-
ON (FORMERLY
DEBUGGER) PER SEAT
MAINTENANCE
RENEWAL

3
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Observações

Depósito
Prazo para pagamento: 30DDL

As condições de pagamento estão sujeitas a análise de crédito pelo financeiro da Software.com.br Informatica Ltda.

Preço final em Reais com todos os impostos inclusos.

A Software.com.br Informatica Ltda não se responsabiliza por eventuais atrasos decorrentes da falta de produtos em estoque,
problemas de liberação aduaneira, atrasos do fabricante e/ou ainda por quaisquer outros eventos fora do controle da Software.com.br
Informatica Ltda que acarretem o atraso na entrega.

Atenciosamente
Diego dos Santos
diegos@software.com.br

Software.com.br Informatica Ltda
Avenida Francisco Matarazzo, 404 - Conj 102 Sala 01 São Paulo - BRASIL - 05001-000
Fone/Fax - (11) 3665-8550
CNPJ - 11.340.562/0001-09

Forma de pagamento:

R$13.606,00Total da Proposta:

Natureza da Nota Fiscal e da Operação: Serviços – “1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação”

Atrasos no pagamento acordado nesta proposta acarretará multa de 2%, mais 1% de juros ao pro-rata mês.

Os Softwares contidos nesta proposta uma vez licenciados não são passíveis de cancelamento, salvo somente disposição em contrário do
próprio fabricante.

GS - 137199

Proposta válida até 08/04/2021

Essa proposta contempla apenas o licenciamento dos produtos descritos. Quaisquer outros tipos de serviços tais como, e não se
limitando a, treinamento, implantação ou consultoria devem ser objeto de proposta em separado.
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E-mail - 0874477

Data de Envio: 
  05/04/2021 16:27:11

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

Para:
    diegos@software.com.br

Assunto: 
   Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Boa tarde Diego,

Em atenção à proposta de preço encaminhada por Vossa Senhoria, vericando a compatibilidade dos itens
elencados em confronto com os constantes do Termo de Referência, junto à unidade demandante,
solicitamos que nos seja encaminhada nova proposta, apresentando os itens de acordo com o
PART_NUMBER da licença, constante do Termo de Referência, a saber:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)" 

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-
NAV-PS)"

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575
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E-mail - 0875165

Data de Envio: 
  06/04/2021 16:18:25

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

Para:
    regiane.machado@anovasolucao.com
    natacha.sales@anovasolucao.com

Assunto: 
  Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

Conforme anunciado em contato telefônico, o TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do software
SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)"

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-
NAV-PS)"

Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99301-0575

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0863837 - Termo de Referência - TIC.pdf
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De: Regiane Machado <regiane.machado@anovasolucao.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>,  "natacha.sales@anovasolucao.com"
<natacha.sales@anovasolucao.com>
Data: 07/04/2021 12:03 PM
Assunto: [seic] RES: Orçamento - Licenças do software SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-
26.2021.6.02.8000
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Olá Lisiana, bom dia
 
Conforme solicitado, segue em anexo a proposta para renovação de suporte das licenças SQL Navigator da Quest So�ware.
 
Segundo o fabricante, além dos dois itens de SQL Navigator, vocês possuem um terceiro que é um pack de funcionalidades, conforme
podem ver na descrição abaixo. Para que não tenham que alterar o TR, o que fiz foi diluir do valor do terceiro item nos dois solicitado
Caso queiram alterar o TR para incluir o terceiro item que é o Add-on, me deixe saber para atualizar a proposta.
 

 
Por qualquer dúvida estou à disposição.
 
A�,
   Regiane Machado |  Account Executive  |  Nova Solução  |  T RS +55 51 4042-2400  | T SP +55 11 3042-0265  |  C +55 5
99960-2218   

     regiane.machado@anovasolucao.com   |  WhatsApp  
 

 
 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES

 Enviado:terça-feira, 6 de abril de 2021 16:18
 Para: regiane.machado@anovasolucao.com; natacha.sales@anovasolucao.com

 Assunto: Orçamento - Licenças do so�ware SQL Navigator for Oracle - Processo 0001231-26.2021.6.02.8000
 
Prezados,
 
Conforme anunciado em contato telefônico, o TRE/AL pretende contratar suporte para licenças do so�ware SQL Navigator for Oracle
período de 01 ano, contado a par�r da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
 
Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do so�ware SQL Navigator for Oracle do �po "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
 
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do so�ware SQL Navigator for Oracle do �po "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"
 
Solicitamos, por gen�leza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações
constantes do termo de referência em anexo.
 
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
 
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
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(82) 99301-0575
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Anexados:

Arquivo: Renovação SQL Navigator │Quest
SoftwareTRE-AL.pdf

Tamanho:
83k

Tipo de 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, 07 de abril de 2021.
 
Senhora Coordenadora,
 
Vieram os autos para realização de pesquisa de

preços para contratação de 5 (cinco) licenças do software SQL
Navigator for Oracle, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a
partir do final do contrato atual, previsto para 31 de dezembro
de 2021, conforme disposições contidas no Termo de
Referência - TIC nº 2 / 2021 (0863837), .

 
Após inúmeras solicitações de envio de preços

direcionadas a várias empresas
(0872929, 0872975, 0872976, 0873271, 0874477 e 0875165),
recebemos cotação de três empresas: Formato (0874184),
Software.com (0874406) e Nova Solução (0875881). Foi
realizada ampla pesquisa no Banco de Preços, sem sucesso.

 
Com base nas propostas encaminhadas,

encontramos o valor médio total de R$ 18.623,31 (dezoito mil
seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos),
conforme tabela abaixo:

 

Item Qtde Formato Software.com.br Formato Média
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL

EDITION PER SEAT
MAINTENANCE

RENEWAL PACK - PRO-
NAV-KS

2 R$
3.794,50

R$
7.589,00

R$
2.417,00

R$
4.834,00

R$
3.991,26

R$
7.982,52

R$
3.400,92

R$
6.801,84

SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL

EDITION PER SEAT
MAINTENANCE

RENEWAL  - PRO-NAV-
PS

3 R$
4.336,27

R$
13.008,81

R$
2.924,00

R$
8.772,00

R$
4.561,20

R$
13.683,60

R$
3.940,49

R$
11.821,47

Total R$ 20.597,81 R$ 13.606,00 R$ 21.666,12 R$ 18.623,31

 
Sugerimos que a contratação seja feita por meio de

licitação, modalidade pregão eletrônico, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com participação ampla, sem exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte, em razão
da natureza da contratação e seguindo outras contratações
similares. CATSER encontrado: 25992.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 07/04/2021, às 17:27, 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
0875698 e o código CRC B892FA29.

0001231-26.2021.6.02.8000 0875698v1
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NOVA SOLUÇÃO
Liberdade, 170
Porto Alegre - RS
CEP: 90420-090
Telefone: 51 4042-2400
Regiane Machado
regiane.machado@anovasolucao.com

Lisiana Teixeira Cintra  
seic@tre-al.jus.br
+55 (82) 99301-0575
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL   
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol
Maceió
AL
57051-090  

Total:
 R$ 21.666,12

Criação: 07/04/2021 01:46 PM
Vencimento: 30/06/2021

 

Cotação: 
1217250000013701042  

Sub-total:R$ 21.666,12
Desconto:  R$ 0,00

Total: R$ 21.666,12

 
 
Termos e Condições:

1- Preços 
Válidos apenas para as quan dades descritas e específicos para esta cotação.
Válidos para o cenário detalhado na cotação - qualquer alteração deve ser alinhada. 
Proposta em real (R$), vinculada à cotação do dólar Ptax do dia anterior. (h ps://www.bcb.gov.br/)

2- Pagamento
Boleto bancário, 30 dias.
Caso o prazo negociado na cotação seja diferente do enviado no pedido, o preço deverá ser revalidado.

3- Prazo de Entrega

  SKU   Produto Quan dade Preço Unit. Desconto  Total  

PRO-NAV-PS SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL
Renovação de suporte válida por 12 meses.

3  R$ 4.561,20  R$ 0,00 R$ 13.683,60

PRO-NAV-KS SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK
Renovação de suporte válida por 12 meses.

2  R$ 1.456,38  R$ 0,00 R$ 2.912,76

BUG-NAV-PS SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL ADD-ON (FORMERLY
DEBUGGER) PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL
Renovação de suporte válida por 12 meses.

2  R$ 2.534,88  R$ 0,00 R$ 5.069,76

Orçamento: 1217250000013701042

__________________________________________________
Assinatura e carimbo

Data ___/___/____  

NOVA SOLUÇÃO - 24.191.531/0001-77
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O prazo de entrega do(s) So ware(s) objeto desta proposta será de até 5 (dias) contados da assinatura da presente proposta ou da
emissão do pedido de compra.

4- Impostos 
Todos os impostos já estão incluídos na proposta, para o cenário apresentado.

Informações Adicionais – (Faturamento único) 

• Tipo de Nota Fiscal - DANFE
• Natureza da Operação: VENDA DE SOFTWARE
• CFOP: 5102 / 6102
• Classificação Fiscal: 00
• Regime Tributário da empresa – Simples Nacional
•     CNPJ 24.191.531/0001-77    

 

Orçamento: 1217250000013701042

__________________________________________________
Assinatura e carimbo

Data ___/___/____  

NOVA SOLUÇÃO - 24.191.531/0001-77
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0875698, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/04/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876036 e o código CRC C39120CD.

0001231-26.2021.6.02.8000 0876036v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
Concluída a instrução a cargo da SEIC

(doc. 0875698), remeto os presentes autos à SLC, para
elaborar a minuta do edital do pregão eletrônico e, em
paralelo, à COFIN, para declarar a conformidade
orçamentária da proposição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2021, às 18:44, 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
0878035 e o código CRC A11F25E1.

0001231-26.2021.6.02.8000 0878035v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0878035).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/04/2021, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878049 e o código CRC 57E6324E.

0001231-26.2021.6.02.8000 0878049v1
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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 abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Após consulta à PLOA 2021, observamos que foram

programados R$ 482.665,00 para a despesa agregada
"manutenção corretiva e sustentação de softwares" (0752534).
Conforme já pontuado no Despacho STI (0852323), a título a
presente despesa consta "no plano de contratações de
soluções de TIC aprovado para o exercício de 2021".

 
Em consulta ao SEI 0007841-44.2020.6.02.8000,

que trata da contratação em 2020, a empresa vencedora do
certame, Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas
Ltda., teve proposta homologada no valor total de R$
9.379,50, pelo período de um ano de suporte técnico
(0833047).

 
Nestes autos, a mesma empresa apresentou

proposta inicial no valor total de R$ 20.597,81 (0874184). Já a
média obtida pela SEIC (0875698), ficou no valor total de R$
18.623,31, sendo a menor proposta no valor de R$ 13.606,00,
apresentada pela empresa Software.com.br.

 
Diante das informações acima observamos as

seguintes variações em um ano:
a) em relação às propostas da empresa Formato:

aumento de 119,60%.

Despacho SGO 0878131         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 61



b) em relação à proposta vencedora em 2020 e a
média SEIC: aumento de 98,55%.

c) em relação à proposta vencedora em 2020 e a
menor cotação: aumento de 45,06%.

 
Na PLOA 2021 o valor de reajuste, em relação a

2020, foi de 4,93% para a referida despesa agregada
(0721933).

Memória: [R$ 482.665,00 (2021) x 100 / R$ 460.000,00
(2020)] - 100 = 4,93%

 
Considerando que os percentuais de variação

supracitados estão acima dos utilizados para a PLOA 2021,
sugerimos, s.m.j., que seja analisada pela demandante se a
contratação em tela encontra suporte orçamentário em
relação aos demais itens da referida despesa agregada vez
que, salvo a redução de valor ou cancelamento de outra
contratação, ao menos a priori, parece-nos exigir um eventual
remanejamento. Em se confirmando tal aumento, este deverá
ser objeto de ajuste da PLOA 2022 (SEI 0002403-
03.2021.6.02.8000).

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 13/04/2021, às 14:59, 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
0878131 e o código CRC 0BE46F3C.

0001231-26.2021.6.02.8000 0878131v1
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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 abril de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0878035), encaminho

manifestação da SGO (0878131).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/04/2021, às 15:11, 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
0878430 e o código CRC 41D8EB2B.

0001231-26.2021.6.02.8000 0878430v1
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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 abril de 2021.
Em atenção ao Despacho SGO 0878131, remeto os

autos à STI, para ciência e eventual pronunciamento quanto
aos apontamentos da Unidade Orçamenária.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, 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
0878471 e o código CRC 0E6EDF2C.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas, para

observância da determinação do Despacho GSAD 0878471.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/04/2021, às 16:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878490 e o código CRC 1666D3BF.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA 
 

PROCESSO Nº: 0001231-26.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de 
serviço de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for 
Oracle pelo período de 01 ano,  tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 prestação de serviço de suporte para 
as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 
ano, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o início da prestação do serviço é de 30 (trinta) 
dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, 
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
2.2.       Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um período 
de 12 (doze) meses. 

Minuta de edital (0880295)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 66

http://www.comprasnet.gov.br/


  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
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declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

Minuta de edital (0880295)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 69



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

Minuta de edital (0880295)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 72



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
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ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
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7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

ITEM  DESCRIÇÃO   QUANTIDADE       VALOR  

 

 

1 

Suporte para licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL 
NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART 
NUMBER: PRO-NAV-KS)." 

              

               

           2 

  
 
 

R$ 6.801,84 

 

 

2 

Suporte para licenças do software 
SQL Navigator for Oracle do tipo 
"SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL (PART 
NUMBER: PRO-NAV-PS)." 

 

               

           3 

 
 
 

R$ 11.821,47 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
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mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

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

seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
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quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 
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b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição de cada item ofertado; 

e) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
cscor@tre-al.jus.br. 

 
17.2.      Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os 
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas. 
 

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 
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17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação 
às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo. 

17.4.  O prazo para 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. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  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:  
 

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 Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e 
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b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

 
b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  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. 
 
18.8.  O licitante contratado, 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 
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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.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  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. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. 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. 
 
18.14. 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.  
 
18.15.  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. 
 
18.16.  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 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 prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, 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 
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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 a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                                   
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
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% 

19.7.  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. 

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 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
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21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 

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

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)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

g) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e 
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam 
comprometer a execução do objeto;  
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h) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

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

j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades de suporte;  

k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
p) 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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                                                            ANEXO I 
 
                                            TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

01. Objeto 

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK 
(PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"  

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART 
NUMBER: PRO-NAV-PS)" 

02. Quantidade 
Item 01 – 02 licenças. 

Iem 02 - 03 licenças 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL 
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano. 

04. Valor 
Estimado O constante no Item 8 deste Edital . 

05. Justificativa 

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo 
mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as 
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte 
desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da 
equipe uma nova etapa de treinamento e adequação das rotinas de 
trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia 
gerar custos extras ao TRE. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos 
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por item) 

08. Classificação 
Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI. 

09. Local de 
Entrega 

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-
al.jus.br 
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10. Unidade 
Fiscalizadora SESCOR/CSCOR/STI 

11. Unidade 
Gestora A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017. 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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  

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  

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 

Vide 

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for 
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"  

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for 
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)" 

Minuta de edital (0880295)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 96



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TRE-
AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL Navigator pelo 
prazo de 1 (um) ano, contado a partir do final do contrato atual, previsto para 31 
de dezembro de 2021. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e 
desenvolvimento da Coordenadoria de Soluções Corporativas em todas as 
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de informações 
do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é imprescindível que esta 
ferramenta esteja sempre atualizada. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Obter acesso a novas versões da ferramenta e às equipes de 
suporte, quando necessário. 

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

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância 
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças 
cibernéticas.  

Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira 
periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta 
evolução. 

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de 
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso e 
dos dados armazenados.  

Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, 
 Viabilizar serviços e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de 
Disponibilidade dos Serviços Essenciais de TIC 
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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) 0851783, encaminhado pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares 
(0863836) constantes neste Processo. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista 
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL 

  

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode 
ser fornecido por qualquer revenda Quest; 

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades 
subordinadas, não vislumbram alternativa imediata que não seja a contratação 
de serviços credenciados pelo fabricante do software; 

A alternativa passa necessariamente pela substituição completa 
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na 
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe. 

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

O serviço a ser contratado possue características específicas por 
ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto não se 
caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por contrato. 

2.10 Vigência 

A vigência do suporte será de 01 ano contado a partir do final do 
contrato atual, previsto para 31 de dezembro de 2021. 
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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 serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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 serviço de informática. 

  

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação de ambiente. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de 
suporte; 

2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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 e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

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

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

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 
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2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, pra
zos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solici
tados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades de suporte.  
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

O contrato, após assinado, deverá:  

 Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente 
do site do fabricante; 

 Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da 
ferramenta. 

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. A forma de acesso à área de suporte do software deve ser 
entregue por meio eletrônico diretamente à unidade demandante; 

2. A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento 
técnico feito e terá seu tempo contado a partir do final do contrato atual. 
Caso o contrato atual seja encerrado antes da conclusão desta aquisição, 
a contagem será realizada a partir da assinatura do novo contrato; 

3. O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela 
unidade técnica competente do TRE/AL; 
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4. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência; 

5.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer 
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência. 

Recebimento do Objeto: 

1. Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os 
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

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

3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da 
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o 
instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 
contratação. 

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

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

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação 
vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, 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 
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2. 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 a contratação de suporte técnico e atualização de 
software já pertencente ao TRE-AL. 

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: 

1. Advertência: 

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 

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

2. Multa de: 

1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso 
injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos b
ens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa
 de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No 
caso de atraso injustificado na entrega do bem por pr
azo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
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não aceitação pela Administração, será aplicada a pe
nalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento; 

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 

3. 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 

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa; 

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

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

5. Se a 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. 

6.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

7. 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. 
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8. 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. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é 
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 09 de março de 2021. 

 

RODRIGO FERREIRA MOURA 
Técnico Judiciário  

 

SARAH VEIGA CALADO 
Analista Judiciário 

 

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO                                                                         
Coordenador  
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 2066 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital objetivando a prestação
de serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for Oracle.
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do Despacho SEIC 0875698.
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de
aceitabilidade da proposta, ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que
ainda não se verificou posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do
referido Decreto, esta Seção divulgou os valores estimados para aquisição
para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/04/2021, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2021, às 13:11, 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
0880296 e o código CRC D9EF804A.

0001231-26.2021.6.02.8000 0880296v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2021.
Acuso ciência da Informação 2066 (doc. 0880296),

da SLC, acerca da qual nada tenho a opor, e submeto a
minuta à análise do Sr. Assessor Jurídico.

Em paralelo, remeto os autos à CSCOR, na forma
encaminhada pelo Sr. Secretário de TI (doc. 0878490), no
trato da questão orçamentária suscitada pela SGO, no
Despacho 0878131.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/04/2021, às 14:16, 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
0880509 e o código CRC 0221F47B.

0001231-26.2021.6.02.8000 0880509v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em resposta aos questionamentos apresentados

pela SGO, informo que na justificativa do item
3.3.90.40.07.0007, da Proposta Orçamentária 2021 (0880877),
pode ser observada a previsão de R$ 16.000,00 para essa
despesa específica. Caso se confirmem as propostas
apresentadas até o momento, acredito que este valor será
suficiente para fazer frente a contratação.

Em relação a Proposta 2022, o valor lançado foi de
R$ 20.000,00, que acredito também, deve ser suficiente caso
sejam confirmados as propostas atuais.

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas  
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 19/04/2021, às 15:52, 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
0880873 e o código CRC E86D08C8.

0001231-26.2021.6.02.8000 0880873v1
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Data/hora: 07/04/2021 14:23:44

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - 2021

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS - SAPEV

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO

ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: ÁGUA E ESGOTO

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

 

Justificativa Programação UA 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 147.466,00 R$ 147.466,00 R$ --

Total R$ 147.466,00 R$ 147.466,00 R$ --

2020 - R$142.479,00, atualizado para R$147.466,00.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.36.15.0023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO R$ 687.305,00 R$ 687.305,00 R$ --

3.3.90.39.10.0005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 1.726.380,00 R$ 1.726.380,00 R$ --

Total R$ 2.413.685,00 R$ 2.413.685,00 R$ --

SEDE: R$1.726.380,00 (PESSOA JURÍDICA)
CARTÓRIOS E GALPÕES DO ALMOXARIFADO: R$ 594.155,00 (PESSOA FÍSICA)
BIBLIOTECA: R$ 93.150,00 (PESSOA FÍSICA).

Reajuste da Despesa Agregada: 2,57% (PLOA 2020 = R$ 2.353.196,00)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 53.285,00 R$ 53.285,00 R$ --

3.3.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
OPERACIONAL

R$ 1.917.600,00 R$ 1.917.600,00 R$ --

3.3.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO R$ 26.090,00 R$ 26.090,00 R$ --

Total R$ 1.996.975,00 R$ 1.996.975,00 R$ --
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Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: ENERGIA ELÉTRICA

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

MOTORISTAS, ARTÍFICES, RECEPCIONISTAS, COPEIROS, ASCENSORISTAS ETC.: R$ 1.917.600,00
COLETA SELETIVA DE LIXO: R$ 26.090,00
LIMPEZA DE FACHADA: R$ 53.285,00

Reajuste da Despesa Agregada: 3,02% (LOA 2020 = R$ 1.938.480,00)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.69.0064 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS R$ 4.724,00 R$ 4.724,00 R$ --

3.3.90.47.10.0003 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES

R$ 8.677,00 R$ 8.677,00 R$ --

3.3.90.39.19.0083 - LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 19.403,00 R$ 19.403,00 R$ --

3.3.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS

R$ 33.435,00 R$ 33.435,00 R$ --

3.3.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS

R$ 66.913,00 R$ 66.913,00 R$ --

Total R$ 133.152,00 R$ 133.152,00 R$ --

SERV. MANUT. PEÇAS: R$ 66.913,00
SERV. MANUT. MÃO DE OBRA: R$ 33.435,00
TAXA DE LICENCIAMENTO: R$ 498,00
CRONOTACÓGRAFOS: R$ 8.179,00 (item novo)
LAVAGEM DE VEÍCULOS: R$ 19.403,00
SEGURO OBRIGATÓRIO: R$ 4.724,00
Redução da Despesa Agregada: 11,18% (LOA 2020 = R$ 149.906,00)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.47.22.0006 - CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

R$ 26.777,00 R$ 26.777,00 R$ --

3.3.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 977.658,00 R$ 977.658,00 R$ --

Total R$ 1.004.435,00 R$ 1.004.435,00 R$ --

ENERGIA ELÉTRICA: R$ 977.658,00.
COSIP: R$ 26.777,00.

Reajuste da Despesa Agregada: 3,5% (LOA 2020 = R$ 970.468,00)
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Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: SEGUROS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 

Justificativa Programação UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.74.0035 - FRETES E TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS

R$ 18.937,00 R$ 18.937,00 R$ --

Total R$ 18.937,00 R$ 18.937,00 R$ --

SERV. DE ENCOMENDAS EM ATIVIDADES NÃO-MONOPOLISTAS DOS CORREIOS: R$ 18.937,00
Item novo.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.69.0066 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS R$ 12.366,00 R$ 12.366,00 R$ --

Total R$ 12.366,00 R$ 12.366,00 R$ --

2020 - R$11.948,00, atualizado para R$12.366,00.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 208.840,00 R$ 208.840,00 R$ --

Total R$ 208.840,00 R$ 208.840,00 R$ --

Valor idêntico ao da LOA 2020. Valor não atualizado, visto que o referencial, valor das diárias, não sofreu alterações.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.47.10.0005 - TAXA DE COLETA DE LIXO R$ 11.970,00 R$ 11.970,00 R$ --

3.3.90.39.78.0069 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E
DESCUPINIZAÇÃO

R$ 18.207,00 R$ 18.207,00 R$ --

3.3.90.39.78.0038 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 664.271,00 R$ 664.271,00 R$ --

Total R$ 694.448,00 R$ 694.448,00 R$ --
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Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: VIGILÂNCIA OSTENSIVA

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: R$ 664.271,00
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO: R$ 18.207,00
TAXA DE COLETA DE LIXO: R$ 11.970,00

Reajuste da Despesa Agregada: 3,5% (LOA 2020 = R$ 670.963,00)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

R$ 150.610,00 R$ 150.610,00 R$ --

Total R$ 150.610,00 R$ 150.610,00 R$ --

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES: R$ 150.610,00.
Reajuste da Despesa Agregada: 0% (LOA 2020 = R$ 150.610,00)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.37.03.0003 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA R$ 1.267.573,00 R$ 1.267.573,00 R$ --

Total R$ 1.267.573,00 R$ 1.267.573,00 R$ --

2020 - R$1.219.877,00, atualizado para R$1.293.070,00 ajustado a menor em razão do DEMONSTRATIVO LIMITE, que contempla
percentual equivocado.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$ 26.351,00 R$ 26.351,00 R$ --

Total R$ 26.351,00 R$ 26.351,00 R$ --

2020 - R$25.460,00, atualizado para R$26.351,00
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Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI

GND: 4-INVESTIMENTOS

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - AAMO

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

4.4.90.52.35.0120 - APPLIANCE DE REDE R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ --

4.4.90.52.41.0081 - NOTEBOOK R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ --

4.4.90.52.35.0074 - TAPE LIBRARY R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ --

4.4.90.52.41.0080 - MICROCOMPUTADOR R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ --

Total R$ 400.000,00 R$ 650.000,00 R$ --

Notebooks para acesso ao PJE pelos membros da OAB - R$ 100.000,00
Appliance de rede para acesso VPN ao TRE (Teletrabalho) - R$ 100.000,00
Atualização equipamentos de backup - R$ 200.000,00

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Inclusão da aquisição de microcomputadores, ora cortada para ajuste.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 0,00 R$ 72.000,00 R$ --

3.3.90.36.26.0027 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E
ASSEMELHADOS

R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ --

3.3.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ --

Total R$ 9.600,00 R$ 81.600,00 R$ --

Necessidade de serviço de coleta, transporte e tratamento de resíduos biológicos/infectantes, químico-farmacêuticos e perfurocortantes
provenientes da AAMO. Necessidade de lavagem de peças de roupas utilizadas nos atendimentos médicos dos servidores e Membros do
TRE/AL.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Inclusão da contratação de profissional de enfermagem.
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Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: TRIBUTOS, MULTAS E JUROS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SMR

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0033.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.36.0019 - MATERIAL HOSPITALAR R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ --

3.3.90.30.09.0004 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ --

3.3.90.30.10.0005 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ --

Total R$ 20.600,00 R$ 20.600,00 R$ --

Necessidade de materiais médicos-hospitalares de consumo, de medicamentos de usos: tópico, oral, endovenoso, intramuscular e
subcutâneo e de materiais odontológicos de consumo para atendimento dos servidores e Membros do TRE/AL. Ajuste de valores ao teto
orçamentário.  Necessidade de complemento.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.17.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLÓGICOS

R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ --

3.3.90.39.17.0051 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICO E ODONTOLÓGICO

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ --

Total R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ --

Necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e odontológicos, para salvaguardar o bom funcionamento dos
mesmos e, por conseguinte, a prestação do atendimento médico e odontológico aos servidores e Membros do TRE/AL.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.47.10.0004 - TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS R$ 650,00 R$ 650,00 R$ --

Total R$ 650,00 R$ 650,00 R$ --

Taxa anual Vigilância Sanitária Municipal - Alvará de Funcionamento. Valor 2019 (R$600,58) reajustado 3,5% para 2020 (R$621,60). Este
último valor reajustado 3,5% para 2021 (R$643,35). Valor arredondado R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
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NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0033.20GP.0008 - REFORMA DE CART. ELEITORAL NO MUN. DE UNIÃO DOS PALMARES-AL

Despesa Agregada: REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM UNIÃO DOS PALMARES - AL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS

R$ 340.000,00 R$ 340.000,00 R$ --

Total R$ 340.000,00 R$ 340.000,00 R$ --

A obra está programada com a finalidade de restituir a segurança estrutural e dar condições mínimas de conforto aos usuários da edificação.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.47.0021 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM
GERAL

R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 R$ --

Total R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 R$ --

Despesas para  publicação em jornal de aviso de licitação. Redução em 50% do quantitativo previsto em exercícios anteriores em razão da
desnecessidade de publicar em jornal aviso relativos a pregões.Valor atual da contratação (2020) R$ 1.630,00  + 3,5% (reajuste) = 1.690,00

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E
ANUIDADES

R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 R$ --

Total R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 R$ --

Despesa relativa à contratação da ferramente bancos de preços.
R$ 8.310,00 + 3,5% = 8.600,00
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Unidade Administrativa: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS - EJE

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0033.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0033.20GP.EJE0 - CAPACITAÇÃO DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - EJE

Despesa Agregada: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC

 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 10.816,00 R$ 10.816,00 R$ --

3.3.90.39.41.0176 - COFFEE-BREAK R$ 11.973,00 R$ 11.973,00 R$ --

3.3.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 88.400,00 R$ 88.400,00 R$ --

3.3.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ --

Total R$ 117.189,00 R$ 117.189,00 R$ --

80 diárias: 32 juízes, sendo 2,5 diárias cada a R$ 560,00 + 4% = R$46.592,00.
80 diárias: serv. das ZE's e Postos a R$ 420,00 + 4% = R$34.944,00.
Diárias palestrantes: R$6.864,00 (c/ 4%)
Treinamento: redução em relação à LOA 2020 (R$8.190,00)
Coffee break: redução em relação à LOA 2020 (R$39.312,00)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

R$ 482.665,00 R$ 482.665,00 R$ --

Total R$ 482.665,00 R$ 482.665,00 R$ --

Renovação de Garantia VMWare Center - R$ 300.000,00
Renovação de Suporte SQL Navigator - R$ 16.000,00
Aquisição de Certificados A3 (100 x R$ 200,00) - R$ 20.000,00
Licenças Microsoft - R$ 146.665,01

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
DE TIC

R$ 856.505,00 R$ 856.505,00 R$ --

Total R$ 856.505,00 R$ 856.505,00 R$ --
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Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

 

Justificativa Programação UA 

Contratos de suporte técnico e operacional de TIC. Substituição do Contrato TSE 16/2015. Exiguidade extrema dos quadros técnicos
especializados, sob pena de comprometimento de ações de TI, inclusive as de caráter cotidiano.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.13.0013 - REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS -
BACKBONE

R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 R$ --

3.3.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 R$ --

Total R$ 1.030.000,00 R$ 1.030.000,00 R$ --

Memória de cálculo no processo SEI  0010621-88.2019.6.02.8000 Evento 0675599

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.12.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE TIC

R$ 280.632,00 R$ 280.632,00 R$ --

Total R$ 280.632,00 R$ 280.632,00 R$ --

01 - Extensão de Garantia SonicWall SOHO (25) R$ 80.000,00
02 - Renovação de Garantia StoreOnce - R$ 80.631,74
03 - Renovação de Equipamentos HPE 2021 - R$ 120.000,00

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 R$ --

Total R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 R$ --
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Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: ESTAGIÁRIOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Contratação de empresa de consultoria para dar continuidade à implantação do Projeto Gestão por Competências neste TRE/AL, em 2021

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.65.0030 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO R$ 237.006,00 R$ 237.006,00 R$ --

3.3.90.39.65.0063 - SERVIÇO DE TRANSPORTE -
ESTAGIÁRIOS

R$ 36.424,00 R$ 36.424,00 R$ --

3.3.90.39.25.0055 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
DE ESTÁGIO

R$ 4.536,00 R$ 4.536,00 R$ --

Total R$ 277.966,00 R$ 277.966,00 R$ --

De acordo com o solicitado pela EJE no SEI 0002281-70.2020, decisão AEP 0672850, foram autorizadas mais 4 bolsas, além das previstas
inicialmente, totalizando 18 bolsas para 2021, e consequentemente 18 auxílios-transporte e 18 taxas de administração

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 117.543,00 R$ 117.543,00 R$ --

Total R$ 117.543,00 R$ 117.543,00 R$ --

A unidade solicitante (SEGEC) solicitou na verdade o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), justificando que, em 2019,
houve momentos críticos, em relação à falta de orçamento para atender às despesas com passagens aéreas.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.36.66.0026 - REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA R$ 57.341,00 R$ 57.341,00 R$ --

Total R$ 57.341,00 R$ 57.341,00 R$ --

Valor destinado ao pagamento de reemboolsos a oficiais de justiça no exercício de 2021
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Unidade Administrativa: SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO - SBEA

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E
ANUIDADES

R$ 70.711,00 R$ 70.711,00 R$ --

Total R$ 70.711,00 R$ 70.711,00 R$ --

ASSINATURA PERIÓDICOS FÓRUM (48.415,23), ZÊNITE FÀCIL (12.757,41),SOLLICITA - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL
(8.269,65) E TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS (2.059,65)

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.37.02.0002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 15.300,00 R$ 15.300,00 R$ --

Total R$ 15.300,00 R$ 15.300,00 R$ --

Serviços de Higienização de 5.000 livros do Acervo bibliográfico, valor estimado R$ 15.300,00

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

R$ 6.565,00 R$ 6.565,00 R$ --

Total R$ 6.565,00 R$ 6.565,00 R$ --

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS ALEPH 500 (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA) - VALOR RS 6.565,00 (VALOR
JÁ COM ATUALIZAÇÃO DE 3,5%)
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Unidade Administrativa: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - SEPAT

GND: 4-INVESTIMENTOS

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: MÓVEIS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SMR

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0033.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0033.20GP.0003 - REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM MACEIÓ - AL

Despesa Agregada: REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM MACEIÓ - AL

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

4.4.90.52.42.0038 - ESTAÇÃO DE TRABALHO R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ --

4.4.90.52.42.0019 - MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 8.050,00 R$ 8.050,00 R$ --

4.4.90.52.42.0039 - ESTANTE R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ --

4.4.90.52.42.0035 - ARMÁRIO R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ --

Total R$ 31.950,00 R$ 31.950,00 R$ --

Aquisição de bens para substituição de mobiliário nos cartórios eleitorais e Sede.
As estantes fazem parte de uma reestruturação da Seção de Almoxarifado.
Além dos bens descritos nos itens específicos pretendemos adquirir 70 apoios para pés no montante de R$ 8.050,00.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

4.4.90.52.12.0044 - AR-CONDICIONADO R$ 39.650,00 R$ 50.000,00 R$ --

4.4.90.52.12.0047 - FORNO DE MICROONDAS R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ --

4.4.90.52.34.0032 - BEBEDOURO R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ --

4.4.90.52.12.0048 - FRIGOBAR R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ --

4.4.90.52.06.0020 - APARELHO TELEFÔNICO R$ 2.245,00 R$ 2.245,00 R$ --

Total R$ 50.895,00 R$ 64.745,00 R$ --

Equipamentos serão adquiridos para repor Reserva Técnica e encaminhar itens às Unidades desfalcadas dos bens devido ao desgaste
natural.
Condicionadores de ar são adquiridos mediante estratégia de substituição e ampliação executada pela Seção de Manutenção e Reparos.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Inclusão da aquisição de fornos de microondas e acréscimo de aparelhos de ar-condicionado.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.05.0243 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -
PROJETO REFORMA

R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ --
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Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SMR

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: REFORMAS DE PEQUENO VULTO

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

Total R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ --

Valor correspondente à parcela de projetos executivos necessários à posterior execução da obra.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 1.615,00 R$ 0,00 R$ --

3.3.90.37.01.0025 - OPERADORES DE SOM R$ 18.872,00 R$ 18.872,00 R$ --

Total R$ 20.487,00 R$ 18.872,00 R$ --

1 - Valor programado para despesa anual, tendo por base o valor da proposta orçamentária de 2020, reajustado em 6%.
2 - Serviço de chaveiro.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Reclassificação da despesa com serviços de chaveiro.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.24.0051 - MATERIAL PARA PINTURA R$ 14.451,00 R$ 14.451,00 R$ --

3.3.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

R$ 32.749,00 R$ 32.749,00 R$ --

3.3.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO R$ 33.531,00 R$ 33.531,00 R$ --

Total R$ 80.731,00 R$ 80.731,00 R$ --

Valores calculados com base na programação orçamentária de 2020, com reajuste de 3,5%.
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Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MANUTENÇÃO PREDIAL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.16.0098 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE
ARAPIRACA - AL

R$ 120.856,00 R$ 120.856,00 R$ --

3.3.90.39.16.0118 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL

R$ 0,00 R$ 165.000,00 R$ --

Total R$ 120.856,00 R$ 285.856,00 R$ --

Valor anual com base na Proposta Orçamentária 2020, reajustado em 3,5%.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Inclusão da reforma do cartório de Palmeira dos Índios, ora cortada para ajuste.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.17.0097 - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS R$ 6.623,00 R$ 6.623,00 R$ --

3.3.90.39.17.0082 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM R$ 5.312,00 R$ 5.312,00 R$ --

3.3.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 23.653,00 R$ 31.119,00 R$ --

Total R$ 35.588,00 R$ 43.054,00 R$ --

Manutenção de equipamentos: mantido o valor da LOA 2020, sem reajuste, para adequação ao pré-limite.
Manutenção do sistema de som: mantido o valor da LOA 2020, sem reajuste, para adequação ao pré-limite.
Manutenção de eletrodomésticos: reajuste de 3,5% em relação à LOA 2020 (R$ 6.399,00).

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Recomposição do valor inicialmente programado pela UA, que foram cortadas para ajuste.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.17.0054 - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR

R$ 0,00 R$ 70.000,00 R$ --

3.3.90.39.16.0096 - SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 0,00 R$ 1.615,00 R$ --

3.3.90.39.16.0144 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ --

3.3.90.39.16.0048 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ --

3.3.90.30.04.0049 - RECARGA DE EXTINTORES R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ --

3.3.90.36.22.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS

R$ 110.097,00 R$ 110.097,00 R$ --

Total R$ 110.097,00 R$ 251.712,00 R$ --

Valor anual com base na Proposta Orçamentária 2020, reajustado em 3,5%.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Inclusão de despesas inicialmente cortadas para ajuste.
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Unidade Administrativa: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SMR

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0033.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0033.20GP.0006 - REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL

Despesa Agregada: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-AL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SEALMOX

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 

Justificativa Programação UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS

R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 R$ --

Total R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 R$ --

A reforma da antiga sede está sendo programada para que o prédio volte a ser ocupado em condições adequadas à prestação jurisdicional e
ao atendimento ao eleitor.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS MÓVEIS

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ --

3.3.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 R$ --

Total R$ 6.480,00 R$ 6.480,00 R$ --

BASE LOA 2020, reajustados em 3,5% mas lançados sem reajuste, atendendo a limite imposto pelo TSE.
Material para manutenção de bens móveis: R$ 1.800,00; material elétrico e eletrônico: R$ 4.680,00.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC R$ 1.768,00 R$ 1.768,00 R$ --

3.3.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA R$ 35.688,00 R$ 35.688,00 R$ --

Total R$ 37.456,00 R$ 37.456,00 R$ --
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Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE - ACS

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Base LOA 2020, reajustados em 3,5% e lançados aqui sem reajuste, atendendo limite imposto pelo TSE.
Materiais de consumo TIC: R$ 1.768,00; Toners e cilindros fotocondutores, para impressora: R$ 35.688,00.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 77.281,00 R$ 77.281,00 R$ --

Total R$ 77.281,00 R$ 77.281,00 R$ --

Base LOA 2020, reajustado em 3,5% e lançado valor sem reajuste, obedecendo limite imposto pelo TSE.
Material de expediente: R$ 77.281,00

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 41.570,00 R$ 41.570,00 R$ --

3.3.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO

R$ 103.012,00 R$ 110.012,00 R$ --

Total R$ 144.582,00 R$ 151.582,00 R$ --

Valores com base LOA 2020, rejustados em 3,5% e, atendendo ao limite imposto pelo TSE, lançados na PLOA 2021 sem o reajuste. Gêneros
alimentícios: R$ 41.570,00; limpeza e produtos de higienização: 103.012,00; Obs. Aumento itens café, açúc, adoç (aquisiç + sustentável) e p.
higiênico. Outros.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Reforço na aquisição de material de limpeza e higienização em face da pandemida.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.05.0092 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO R$ 0,00 R$ 45.000,00 R$ --

Total R$ 0,00 R$ 45.000,00 R$ --
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Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS - EJE

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: EVENTOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

 

Justificativa Programação UA 

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Inclusão da contratação de intérprete de LIBRAS.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO R$ 15.576,00 R$ 0,00 R$ --

Total R$ 15.576,00 R$ 0,00 R$ --

CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA O GRUPO DO CORAL DO TRE/AL.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária
Despesa reclassificada.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 23.838,00 R$ 0,00 R$ --

Total R$ 23.838,00 R$ 0,00 R$ --

APRESENTAÇÕES GRUPO DE TEATRO NAS AÇÕES RELACIONADAS COM OS PROGRAMAS ELEITOR JOVEM E ELEITOR DO
FUTURO

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária
Despesa reclassificada.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO R$ 43.430,00 R$ 43.430,00 R$ --

Total R$ 43.430,00 R$ 43.430,00 R$ --
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Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: PASSAGENS PARA MEMBROS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDOS NOS EVENTOS DA EJE/TRE-AL

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 18.753,00 R$ 0,00 R$ --

Total R$ 18.753,00 R$ 0,00 R$ --

DESPESAS COM DIÁRIAS DA EJE/TRE-AL

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Despesa reclassificada.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 10.400,00 R$ 0,00 R$ --

Total R$ 10.400,00 R$ 0,00 R$ --

PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTES QUE ATUARÃO NOS EVENTOS DA EJE/TRE-AL

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária
Despesa reclassificada.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 0,00 R$ 10.400,00 R$ --

3.3.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO R$ 0,00 R$ 15.576,00 R$ --

3.3.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 4.976,00 R$ 4.976,00 R$ --

3.3.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 0,00 R$ 23.838,00 R$ --

3.3.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 0,00 R$ 18.753,00 R$ --

Total R$ 4.976,00 R$ 73.543,00 R$ --

INSTRUTÓRIA INTERNA PARA OS PALESTRANTES QUE ATUARÃO NOS EVENTOS DA EJE/TRE/AL.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Reclassificação das despesas para o plano interno da EJE.
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Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - CODES

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0033.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0033.20GP.0002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Despesa Agregada: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14103.02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL -

NO ESTADO DE ALAGOAS

Plano Orçamentário: 10.14103.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa Agregada: TELEFONIA FIXA

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS R$ 62.160,00 R$ 62.160,00 R$ --

3.3.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS R$ 100.440,00 R$ 100.440,00 R$ --

3.3.90.36.28.0014 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E
TREINAMENTO

R$ 160.200,00 R$ 160.200,00 R$ --

3.3.90.93.11.0008 - BOLSA DE ESTUDOS - PÓS-
GRADUAÇÃO

R$ 33.600,00 R$ 33.600,00 R$ --

Total R$ 356.400,00 R$ 356.400,00 R$ --

1.Quantitativo de passagens de ida e volta, no total de 40 viagens.
2.04 auxílios remanescentes de 2020, mais 04 auxílios incluídos em 2021
3.Contratações de cursos destinado a 180 servidores.
4.Diárias para part. em cursos fora do domicílio, incluídos 40 adicionais de Embarque/Desembarque.

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS

R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ --

3.3.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 2.608,00 R$ 2.608,00 R$ --

3.3.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA R$ 56.589,00 R$ 56.589,00 R$ --

Total R$ 61.777,00 R$ 61.777,00 R$ --

TELEFONIA FIXA SÃO DIVIDIDOS EM 3 CONTRATOS:

CONTRATOS 02/2016, 04/2015 E 15/2017
FIXO-FIXO, DDR E DDD.
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Despesa Agregada: SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

Despesa Agregada: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

 

Justificativa Programação UA 

 

Justificativa PLOA UA 

 

Justificativa LOA UA 

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT R$ 65.205,00 R$ 65.205,00 R$ --

Total R$ 65.205,00 R$ 65.205,00 R$ --

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE CORREIOS, COMUNICAÇÃO POSTAL

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS

R$ 37.260,00 R$ 37.260,00 R$ --

Total R$ 37.260,00 R$ 37.260,00 R$ --

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE REDES DE DADOS, VIVO-TELEFÔNICA

ITEM DE DESPESA Programação UA PLOA UA LOA UA

3.3.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$ 12.296,00 R$ 30.000,00 R$ --

3.3.90.39.83.0042 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO
DE DOCUMENTOS

R$ 24.612,00 R$ 24.612,00 R$ --

Total R$ 36.908,00 R$ 54.612,00 R$ --

ALUGUEL DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA  - BSF;

ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CAFÉ.

Ajuste da programação conforme limite definido pela Unidade Orçamentária.
Reforço em locação de máquinas e equipamentos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001231-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
ASSUNTO : SOFTWARE. LICITAÇÃO.

 

Parecer nº 403 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à prestação de serviço de
suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, conforme termo
de referência (0880295).

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
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previstas durante toda a sua vigência.
 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta (0880295).

 
3. DO PROCEDIMENTO 

Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

nº  3/2021 (0851783), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013;

- Portaria nº 91/2020 (0851783) que nomeou
a  Comissão de Planejamento;

- Estudos Preliminares (0863836), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013;

- Termo de Referência TIC 2 (0863837);
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da

Informação (0872740);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC

(0875698), com o valor total para os dois itens orçado em R$
18.623,31 (dezoito mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e
um centavos); 

- Planilhas de estimativa de preços  (0875698);
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (0880295), elaborada pela SLC, objetivando
a contratação de serviço de suporte para as 05 licenças
existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, 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 os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, 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:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
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possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  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. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária 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 e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, 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 preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a  participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da
legislação de regência, quanto aos critérios de preferência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 

 Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, 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.

 

ItemQuestionário
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 PlanejamentoSIM 0851783
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Comunicação (PETIC) do TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

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 0851783

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou Termo
de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

 

0863837

0863836

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  

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  

10Os 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  

12Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos §§
5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0860320

13Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato ou
Equipe de Gestão? NÃO

..

 

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  
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15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0872740

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0852660

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  

18O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0863836

19O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

20O documento estratégia para a contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

21O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

22A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da STIC? SIM 0863837

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  

24O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

25O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM 0872740

PESQUISA DE PREÇOS  

26
 Antes da pesquisa de preços, consta a aprovação motivada do
Termo de Referência pela autoridade competente?

Ref. art. 14, II do Decreto nº 10.024/2019
NÃO ..
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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. 3º, XI do Decreto nº
10.024/2019, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22,
IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0875698

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
SIM 0875698
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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  

32
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da contratação?

NÃO  

33
Consta dos autos justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

SIM 0875698

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?

SIM 0880295

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)?

NÃO0880295

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 0863837

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

 

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 0863837

41As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação? SIM  

42As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na
minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

43A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser
contratado? SIM  

44A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? NÃO  

45A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas? NÃO  

46A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

47A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não exíguo) para
início da prestação de serviços? N/A  

48A minuta do contrato/ata contém descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM (edital)

49A minuta do contrato/ata contém descrição das obrigações atribuídas
ao TRE-AL e à fornecedora? SIM (edital)
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50A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de manter
as condições de habilitação durante a execução do contrato? SIM (edital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 4 | 5

 

51
A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do
contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

53A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? N/A  

54A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

55A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM

irreajustáveis 

(edital)

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 0880296

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

N/A  

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. 13, III e 8º, V do
Decreto 10.024/2019

 Próxima fase

62
 Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto nº
10.024/2019

 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. 14, V,  16, I,
 17, 18 e 8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 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  

 Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a despesa?
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65
existência de recursos orçamentários para suportar a despesa?

Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº 10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III,
14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

NÃO  .

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei Complementar nº
101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000
N/A  

 

 
6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Como visto  acima, impende trazer aos autos as

informações relativas aos itens 13, 26 e 65 da tabela de
verificação.

 
Dessa forma, seguem os autos à SAD.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 19/04/2021, às 20:16, 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
0881005 e o código CRC 648B0D6A.

0001231-26.2021.6.02.8000 0881005v9
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
Em atenção ao Parecer 403, da Assessoria Jurídica

(doc. 0881005), remeto os presentes autos à COFIN, para
emissão da reserva de crédito (item 65 da Lista de
Verificação) e posterior devolução do feito à AJ-DG.

Quanto ao item 13 da Lista de Verificação, não
vemos como impedimento à continuidade do feito a ausência
de indicação de gestor, especialmente pelo fato de nem haver
ainda a contratação. Essa providência pode e deve ser
realizada tão logo concluído o certame e formalizado o
respectivo contrato.

Por fim, no que respeita à aprovação do Termo de
Referência (item 26 da Lista de Verificação), reporto-me ao
Despacho STI 0872740, para, com base nesse ato prévio do
responsável pela Unidade demandante, ratificar a aprovação,
para os efeitos da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, às 10:56, 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
0883836 e o código CRC 41F4F0D1.

0001231-26.2021.6.02.8000 0883836v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0883836).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/04/2021, às 11:42, 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
0883875 e o código CRC D26B5F32.

0001231-26.2021.6.02.8000 0883875v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 232 (0885394).

Observação:

Suporte para  05 licenças  SQL Navigator for Oracle.
ND 230 anulada por ND 231.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 29/04/2021, 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
0885395 e o código CRC 21BD5058.
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PROCESSO : 0001231-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
ASSUNTO : FASE INTERNA. ANÁLISE MINUTA DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.  SUPORTE LICENÇAS DE  SOFTWARES.

 

Parecer nº 442 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor Geral, 
 
Retornam a esta Assessoria os presentes autos, que

tratam de licitação na modalidade Pregão, na forma
eletrônica, visando à prestação de serviço de suporte para as
05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for
Oracle pelo período de 01 ano, conforme termo de referência
(0880295).

A análise da regularidade foi iniciada no Parecer nº
403 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG  (0881005), ocasião em
que esta unidade verificou a ausência dos itens 13, 26 e 65 da
tabela de verificação, a saber:

item 13 - Houve a indicação do Gestor do
Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão?
item 26 - Antes da pesquisa de preços,
consta a aprovação motivada do Termo de
Referência pela autoridade
competente? Ref. art. 14, II do Decreto nº
10.024/2019
item 65 - Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa? Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38,
caput, da Lei nº 8.666/93.
 

Ato contínuo, o Senhor Secretário de
Administração (0883836) ponderou: 

"Quanto ao item 13 da Lista de
Verificação, não vemos como
impedimento à continuidade do feito a
ausência de indicação de gestor,
especialmente pelo fato de nem haver
ainda a contratação. Essa providência
pode e deve ser realizada tão logo
concluído o certame e formalizado o
respectivo contrato.
Por fim, no que respeita à aprovação do
Termo de Referência (item 26 da Lista de
Verificação), reporto-me ao Despacho
STI 0872740, para, com base nesse
ato prévio do responsável pela Unidade
demandante, ratificar a aprovação, para
os efeitos da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017."
 

Concernente ao item 65, foi juntada a devida
reserva de crédito no evento SEi (0885394). 

 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas, em

complemento ao Parecer 403/2021 (0881005),  esta Assessoria
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Jurídica aprova, em face de sua regularidade jurídica. a
minuta (0880295)  de edital de  licitação na modalidade e
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a prestação de serviço de suporte para as 05
licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle
pelo período de 01 ano, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 30/04/2021, às 09:29, 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
0885825 e o código CRC 59896155.

0001231-26.2021.6.02.8000 0885825v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de abril de 2021.
 
Tendo em conta o Parecer 442 (0885825), da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta (0880295) de edital de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a prestação de serviço de suporte para as 05
licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal, tornem-se os
autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a fase externa do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 30/04/2021, às 11:40, 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
0885857 e o código CRC 2E08FB22.

0001231-26.2021.6.02.8000 0885857v1
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PROCESSO : 0001231-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico.Suporte.Licença.Softwares.

 

Decisão nº 893 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0885857.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando a a prestação de serviço de suporte para as 05 licenças
existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período de 01
ano, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0880295, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 442 (0885825), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/04/2021, 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
0886098 e o código CRC 635AE69E.

0001231-26.2021.6.02.8000 0886098v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
 
À SLC, para cumprimento da Decisão

893, 0886098.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/05/2021, às 14:35, 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
0886620 e o código CRC B8DE0CE0.

0001231-26.2021.6.02.8000 0886620v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 2 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

 

PROCESSO Nº: 0001231-26.2021.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 18 de maio de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA

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 ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviço de suporte para
as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano,  tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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.
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1- DO OBJETO 
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço de
suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for
Oracle pelo período de 01 ano, conforme especificações descritas no Anexo
I deste edital.
 
2 – DOS PRAZOS
 
2.1.           O prazo máximo para o início da prestação do serviço é de 30 (trinta)
dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho ou documento
equivalente, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
 
2.2.            Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um
período de 12 (doze) meses.
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.           Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
 
    3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

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

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
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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).

3.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3. 5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

4. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
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responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
5.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
5.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a)  Valor total de cada item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

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

6.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

6.            O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do
sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional
beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados
neste edital.

6.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
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com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.    O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

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

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

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de
cada item ofertado.

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

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

7.            O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9.            Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo
de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11.       Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
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7.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

campo próprio do sistema.
7.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

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

7. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

7.              O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
de sua proposta.
7.21.         Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.

7. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
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subitem anterior.

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

7.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;
1.1.2. por empresas brasileiras;
1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

7.         Para a aquisição de bens comuns de informática e automação,
definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito
de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento
estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
1.            Nas contratações de bens e serviços de informática e

automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte
que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº
7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em
relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
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7.         Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a
proposta de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado
nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos
manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida
margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

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

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

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

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE     
VALOR

 
 
1

Suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)."

            
             
           2

 
 
 
R$
6.801,84

 
 
2

Suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL (PART
NUMBER: PRO-NAV-PS)."

 
             
           3

 
 
 
R$
11.821,47

 
 

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

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

 

8.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

 

8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do serviço ofertado, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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.

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

8.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.29.

8.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
9 – DA HABILITAÇÃO.
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9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

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

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

9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. . Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
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9.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 

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

 

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

 

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

 

9.         Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

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

2. 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.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

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

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

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

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

3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
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4. conter a descrição de cada item ofertado;
5. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

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

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

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

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

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

 

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

 

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

11 - DOS RECURSOS.
 
1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
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os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

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

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

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

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

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.
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14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

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

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

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
15.1.      O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
16 – DA CONTRATAÇÃO
 
16.1.      As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, objeto, valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com
este edital e seus anexos.
 
16.2.      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
16.3.      Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
 
16.4.      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Edital 2 (0886851)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 163



 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-
mail cscor@tre-al.jus.br.
 
17 .2 .      Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas.
 
17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
17.4.             O prazo para 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.
 
17.5.             Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
17.6.             O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
17.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se
às sanções administrativas previstas na Seção 18.
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
18.1.        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:
 
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.
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b. Multa de:
 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e
b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
 
b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
 
b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
 
18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
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será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
 
18.7.             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.
 
18.8.             O licitante contratado, 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.
 
18.9.           Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
18.10.     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.
 
18.11.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
18.12.     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.13.       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.
 
18.14.       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.   
 
18.15.     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.
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18.16.     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 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 prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, 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 a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor;
e                                                                                                 
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
 
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;
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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%
19.7.         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.
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 2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674
- Natureza da Despesa nº 33.90.40.
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
 
21.1.           São obrigações do contratante:
 

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

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

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

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

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

 
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)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos
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produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d ) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no
Edital e em seus Anexos;
e ) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
g) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do
objeto;
h) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
i ) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na
Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
j ) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades de suporte;
k) 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;
 
l)   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;
 
m) 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;
 
n)  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;
 
o)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
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Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2.            Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
23.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
23.6.         Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
23.7.         Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.9.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
23.10.     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.
 
23.11.    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.
 
23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
 
23.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 03 de maio de 2021.
 
 

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

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO Nº 

 
Em 03 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/05/2021, às 16:38, 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
0886851 e o código CRC 17CF4F94.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0022//22002211  
 

PROCESSO Nº: 0001231-26.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: 18 de maio de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 
ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de 
serviço de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for 
Oracle pelo período de 01 ano,  tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 prestação de serviço de suporte para 
as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 
ano, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o início da prestação do serviço é de 30 (trinta) 
dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, 
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
2.2.       Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um período 
de 12 (doze) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
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ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
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7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

ITEM  DESCRIÇÃO   QUANTIDADE       VALOR  

 

 

1 

Suporte para licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL 
NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART 
NUMBER: PRO-NAV-KS)." 

              

               

           2 

  
 
 

R$ 6.801,84 

 

 

2 

Suporte para licenças do software 
SQL Navigator for Oracle do tipo 
"SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL (PART 
NUMBER: PRO-NAV-PS)." 

 

               

           3 

 
 
 

R$ 11.821,47 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
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mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

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

seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
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quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 
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b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição de cada item ofertado; 

e) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
cscor@tre-al.jus.br. 

 
17.2.      Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os 
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas. 
 

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 
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17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação 
às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo. 

17.4.  O prazo para 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. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  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:  
 

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 Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e 
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b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

 
b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  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. 
 
18.8.  O licitante contratado, 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 
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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.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  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. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. 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. 
 
18.14. 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.  
 
18.15.  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. 
 
18.16.  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 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 prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, 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 
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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 a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                                   
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
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% 

19.7.  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. 

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 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
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21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 

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

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)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

g) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e 
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam 
comprometer a execução do objeto;  
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h) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

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

j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades de suporte;  

k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
p) 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 03 de maio de 2021. 

 
 

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

 

01. Objeto 

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK 
(PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"  

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART 
NUMBER: PRO-NAV-PS)" 

02. Quantidade 
Item 01 – 02 licenças. 

Iem 02 - 03 licenças 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL 
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano. 

04. Valor 
Estimado O constante no Item 8 deste Edital . 

05. Justificativa 

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo 
mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as 
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte 
desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da 
equipe uma nova etapa de treinamento e adequação das rotinas de 
trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia 
gerar custos extras ao TRE. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos 
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por item) 

08. Classificação 
Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI. 

09. Local de 
Entrega 

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-
al.jus.br 

Edital do PE nº 02/2021 (0886858)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 201



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

10. Unidade 
Fiscalizadora SESCOR/CSCOR/STI 

11. Unidade 
Gestora A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017. 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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  

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  

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 

Vide 

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for 
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"  

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for 
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)" 
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TRE-
AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL Navigator pelo 
prazo de 1 (um) ano, contado a partir do final do contrato atual, previsto para 31 
de dezembro de 2021. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e 
desenvolvimento da Coordenadoria de Soluções Corporativas em todas as 
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de informações 
do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é imprescindível que esta 
ferramenta esteja sempre atualizada. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Obter acesso a novas versões da ferramenta e às equipes de 
suporte, quando necessário. 

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

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância 
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças 
cibernéticas.  

Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira 
periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta 
evolução. 

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de 
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso e 
dos dados armazenados.  

Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, 
 Viabilizar serviços e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de 
Disponibilidade dos Serviços Essenciais de TIC 

  

Edital do PE nº 02/2021 (0886858)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 203



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

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) 0851783, encaminhado pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares 
(0863836) constantes neste Processo. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista 
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL 

  

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode 
ser fornecido por qualquer revenda Quest; 

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades 
subordinadas, não vislumbram alternativa imediata que não seja a contratação 
de serviços credenciados pelo fabricante do software; 

A alternativa passa necessariamente pela substituição completa 
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na 
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe. 

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

O serviço a ser contratado possue características específicas por 
ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto não se 
caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por contrato. 

2.10 Vigência 

A vigência do suporte será de 01 ano contado a partir do final do 
contrato atual, previsto para 31 de dezembro de 2021. 
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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 serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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 serviço de informática. 

  

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação de ambiente. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de 
suporte; 

2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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 e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

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

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

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 
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2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, pra
zos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solici
tados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades de suporte.  
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

O contrato, após assinado, deverá:  

 Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente 
do site do fabricante; 

 Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da 
ferramenta. 

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. A forma de acesso à área de suporte do software deve ser 
entregue por meio eletrônico diretamente à unidade demandante; 

2. A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento 
técnico feito e terá seu tempo contado a partir do final do contrato atual. 
Caso o contrato atual seja encerrado antes da conclusão desta aquisição, 
a contagem será realizada a partir da assinatura do novo contrato; 

3. O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela 
unidade técnica competente do TRE/AL; 
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4. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência; 

5.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer 
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência. 

Recebimento do Objeto: 

1. Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os 
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

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

3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da 
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o 
instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 
contratação. 

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

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

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação 
vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, 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 
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2. 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 a contratação de suporte técnico e atualização de 
software já pertencente ao TRE-AL. 

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: 

1. Advertência: 

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 

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

2. Multa de: 

1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso 
injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos b
ens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa
 de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No 
caso de atraso injustificado na entrega do bem por pr
azo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
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não aceitação pela Administração, será aplicada a pe
nalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento; 

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 

3. 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 

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa; 

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

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

5. Se a 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. 

6.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

7. 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. 
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8. 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. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é 
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 09 de março de 2021. 

 

RODRIGO FERREIRA MOURA 
Técnico Judiciário  

 

SARAH VEIGA CALADO 
Analista Judiciário 

 

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO                                                                         
Coordenador  
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0022//22002211  
 

PROCESSO Nº: 0001231-26.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: 18 de maio de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 
ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de 
serviço de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for 
Oracle pelo período de 01 ano,  tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 prestação de serviço de suporte para 
as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 
ano, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o início da prestação do serviço é de 30 (trinta) 
dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, 
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
2.2.       Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um período 
de 12 (doze) meses. 
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3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
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ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

Edital do PE nº 02/2021 (complementada) (0887472)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 221



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os descritos abaixo, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 

ITEM  DESCRIÇÃO   QUANTIDADE       VALOR  

 

 

1 

Suporte para licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL 
NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART 
NUMBER: PRO-NAV-KS)." 

              

               

           2 

  
 
 

R$ 6.801,84 

 

 

2 

Suporte para licenças do software 
SQL Navigator for Oracle do tipo 
"SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL (PART 
NUMBER: PRO-NAV-PS)." 

 

               

           3 

 
 
 

R$ 11.821,47 

 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
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mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

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

seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
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quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 
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b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição de cada item ofertado; 

e) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
cscor@tre-al.jus.br. 

 
17.2.      Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os 
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas. 
 

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

Edital do PE nº 02/2021 (complementada) (0887472)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 233

mailto:cscor@tre-al.jus.br


  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação 
às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo. 

17.4.  O prazo para 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. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  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:  
 

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 Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e 
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b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

 
b.3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  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. 
 
18.8.  O licitante contratado, 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 
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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.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  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. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. 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. 
 
18.14. 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.  
 
18.15.  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. 
 
18.16.  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 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 prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, 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 
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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 a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                                   
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

 
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% 

19.7.  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. 

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 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
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21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 

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

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)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

g) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e 
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam 
comprometer a execução do objeto;  
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h) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 

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

j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades de suporte;  

k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
p) 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

Edital do PE nº 02/2021 (complementada) (0887472)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 240



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 04 de maio de 2021. 

 
 

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

 

01. Objeto 

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK 
(PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"  

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL 
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE 
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART 
NUMBER: PRO-NAV-PS)" 

02. Quantidade 
Item 01 – 02 licenças. 

Iem 02 - 03 licenças 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL 
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano. 

04. Valor 
Estimado O constante no Item 8 deste Edital . 

05. Justificativa 

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo 
mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as 
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte 
desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da 
equipe uma nova etapa de treinamento e adequação das rotinas de 
trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia 
gerar custos extras ao TRE. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos 
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por item) 

08. Classificação 
Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI. 

09. Local de 
Entrega 

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-
al.jus.br 
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10. Unidade 
Fiscalizadora SESCOR/CSCOR/STI 

11. Unidade 
Gestora A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017. 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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  

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  

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 

Vide 

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for 
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"  

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for 
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 
MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)" 
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TRE-
AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL Navigator pelo 
prazo de 1 (um) ano, contado a partir do final do contrato atual, previsto para 31 
de dezembro de 2021. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e 
desenvolvimento da Coordenadoria de Soluções Corporativas em todas as 
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de informações 
do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é imprescindível que esta 
ferramenta esteja sempre atualizada. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Obter acesso a novas versões da ferramenta e às equipes de 
suporte, quando necessário. 

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

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância 
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças 
cibernéticas.  

Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira 
periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta 
evolução. 

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de 
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso e 
dos dados armazenados.  

Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, 
 Viabilizar serviços e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de 
Disponibilidade dos Serviços Essenciais de TIC 
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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) 0851783, encaminhado pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares 
(0863836) constantes neste Processo. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista 
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL 

  

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode 
ser fornecido por qualquer revenda Quest; 

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades 
subordinadas, não vislumbram alternativa imediata que não seja a contratação 
de serviços credenciados pelo fabricante do software; 

A alternativa passa necessariamente pela substituição completa 
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na 
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe. 

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

O serviço a ser contratado possue características específicas por 
ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto não se 
caracteriza como serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por contrato. 

2.10 Vigência 

A vigência do suporte será de 01 ano contado a partir do final do 
contrato atual, previsto para 31 de dezembro de 2021. 
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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 serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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 serviço de informática. 

  

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação de ambiente. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de 
suporte; 

2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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 e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

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

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

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Co
ntratada o contraditório e ampla defesa. 
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2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, pra
zos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solici
tados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades de suporte.  
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

O contrato, após assinado, deverá:  

 Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente 
do site do fabricante; 

 Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da 
ferramenta. 

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. A forma de acesso à área de suporte do software deve ser 
entregue por meio eletrônico diretamente à unidade demandante; 

2. A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento 
técnico feito e terá seu tempo contado a partir do final do contrato atual. 
Caso o contrato atual seja encerrado antes da conclusão desta aquisição, 
a contagem será realizada a partir da assinatura do novo contrato; 

3. O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela 
unidade técnica competente do TRE/AL; 
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4. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência; 

5.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer 
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência. 

Recebimento do Objeto: 

1. Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 
91/2021 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os 
serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

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

3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da 
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o 
instrumento formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta 
contratação. 

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

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

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação 
vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, 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 
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2. 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 a contratação de suporte técnico e atualização de 
software já pertencente ao TRE-AL. 

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: 

1. Advertência: 

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 

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

2. Multa de: 

1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de 
Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso 
injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos b
ens por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa
 de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No 
caso de atraso injustificado na entrega do bem por pr
azo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
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não aceitação pela Administração, será aplicada a pe
nalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento; 

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 

3. 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 

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

2. As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa; 

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

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

5. Se a 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. 

6.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

7. 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. 
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8. 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. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é 
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 09 de março de 2021. 

 

RODRIGO FERREIRA MOURA 
Técnico Judiciário  

 

SARAH VEIGA CALADO 
Analista Judiciário 

 

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO                                                                         
Coordenador  
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo STJ 010113/2021. Termo de Credenciamento PRÓ-SER STJ n. 80/2021. Credenciada:
Clinus Especialidades Odontológicas Ltda. CNPJ: 07.392.891/0001-18. Objeto: Prestação de
Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários do Programa de Assistência
aos Servidores do STJ - PRÓ-SER. Fundamento: Artigo 230 da Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93
e AD STJ n. 82/2007. Assinatura: 03/05/2021. VIGÊNCIA: 24/05/2021 a 23/05/2024.
Signatários: Luiz Antonio de Souza Cordeiro - SAD/STJ, Emerson de Souza - Credenciada.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 56/2020

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 14/04/2021,
homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de uniformes
operacionais, esportivos e trajes sociais para os agentes de segurança judiciária, pelo
Sistema de Registro de Preços (SRP), adjudicando os itens 4 e 13 à LIMA DIAS ROUPAS E
ACESSÓRIOS LTDA, o Grupo 10 (itens 10 e 11) e o item 12 à ELEGANCE CRIAÇÕES E
CONFECÇÕES LTDA, o item 15 à SHANON MODA EIRELI, determinando o cancelamento dos
itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 16 por não se apresentarem propostas válidas.

RAFAELA SILVA FIGUEIREDO CAMARGO
Pregoeira

(SIDEC - 04/05/2021) 060001-00001-2021NE000109

S EC R E T A R I A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo nº 44/2019 - SEI nº 000023/19-00.07. Segundo Termo Aditivo ao Contrato
nº 10/2019, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a CLARO S/A. OBJETO: Alteração
da designação da representante legal da Contratada junto à Administração do Contratante
e a prorrogação contratual. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado de 09.05.2021 a
08.05.2022. VALOR: R$ 119.140,52. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001
0001 - JUPROC. Fundamento Legal: Art. 57, inc. II, e art. 65, caput, ambos da Lei nº
8.666/1993. Data de Assinatura: 30.04.2021. Assinam: José Carlos Nader Motta, Diretor-
Geral, pelo Contratante, e Roberta Jeronimo Gonso, Gerente de Contas, pela Contratada.

AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Apostila nº 03/2021. Contrato nº 03/2019. Processo SEI 000165/21-04.01. Contratante:
AUDITORIA DA 4ª CJM. CNPJ: 00.497.552/0015-52. Contratada: COLABORE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA ARMADA LTDA. CNPJ: 11.499.545/0001-00. Objeto: Repactuação do valor
mensal do contrato de R$ 28.783,10 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e
dez centavos) para R$ 30.284,62 (trinta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta
e dois centavos), com vigência a partir de 01/01/2021, em razão da homologação da CCT
2021. Fundamento Legal: Art. 57 da IN nº 05/2017-MPDG, § 8º do art. 65 da Lei nº
8.666/1993, e Cláusula Décima do Contrato. Data de Assinatura: 30/04/2021. Signatário:
André Lázaro Ferreira Augusto, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar.

AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 3/2015, celebrado entre a Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, CNPJ nº 00.497.552/0024-43, e a empresa Tawrus
Segurança e Vigilância, CNPJ nº 09.406.386/0001-00, visando a prorrogação de sua
vigência. Objeto: Prestação de serviços de segurança armada. Vigência: 1 (um) mês, a
contar de 2 de Maio de 2021. Valor:R$37.912,68 (trinta e sete mil novecentos e doze reais
e sessenta e oito centavos). Fundamento Legal: Art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93. Data de
Assinatura: 30/04/2021. Assinam: Exmo. Doutor Jocleber Rocha Vasconcelos, Juiz Federal
da Justiça Militar, pela Contratante. O Senhor Raimundo Santana de Freitas, pela
Contratada. Processso nº: 000040/16-12.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Renov Ar Condicionado Ltda-Me.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 mais (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Fonte de
Recurso: 0100000000; Natureza da Despesa: 3.3.90.37.04; Data da assinatura: 27/04/2021;
Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00075; Contrato n.º 038/2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020; Processo SEI nº 0001454-
76.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Partes:
União, através do TRE/AL e a empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ nº
31.055.855/0001-43; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato que trata da prestação
de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de, aproximadamente,
5.000 itens do acervo da Biblioteca, do TRE/AL. O final do prazo da vigência contratual,
previsto para o dia 16/04/2021, foi estendido até o dia 31/05/2021, não possuindo o
aditivo, reflexos financeiros. Assinatura: 04/05/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0001231-26.2021. Objeto: Prestação de serviço de suporte para as 05
licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 05/05/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 33,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00002-2021. Entrega
das Propostas: a partir de 05/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura
das Propostas: 18/05/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/05/2021) 70011-00001-2020NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2020

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa KEVIN BUGS VAZ EPP, CNPJ
21.207.079/0001-04. Objeto: Altera as Cláusulas Décima Oitava e Vigésima do instrumento
principal, para fins de reajuste e prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para
o período de 21.05.2021 a 20.05.2022, bem como inclusão de Anexo que trata do
cumprimento da Lei nº 13.709/2018. O novo valor estimado para o período, será de R$
36.472,14 (trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).
DATA DE ASSINATURA: em 03/05/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante
do TRE/AP, e Marcus Turchetti e Rafael Guimarães, representantes da contratada.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2019

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e Telemar Norte Leste SA, CNPJ
33.000.118/0001-79. Objeto: Altera o preâmbulo do Contrato, para fins de substituição da
razão social, que passa a ser em nome da OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ
76.535.764/0001-43. DATA DE ASSINATURA: em 03/05/2021. Signatários: Francisco
Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Carlos Barbosa e Jean Silva, representantes da
contratada.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8/2020

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 8/2020, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e Telemar Norte Leste SA, CNPJ
33.000.118/0001-79. Objeto: Altera o preâmbulo do Contrato, para fins de substituição da
razão social, que passa a ser em nome da OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ
76.535.764/0001-43. DATA DE ASSINATURA: em 03/05/2021. Signatários: Francisco
Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Carlos Barbosa e Jean Silva, representantes da
contratada.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 2/2021. Assinatura: 22/04/2021. P.A. nº 003052-72.2021.6.03.8000
Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 08/2021

. EMPRESA REGISTRADA: AFENIX COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA

. CNPJ: 15.375.259/0001-94 E-MAIL: fenix.pgm10@gmail.com

. ENDEREÇO: Rua Café Filho 111, Bairro: Uraim - Paragominas-
AP CEP: 68.626-200

TEL: (91) 98010-1411

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD V A LO R /
R$

TOTAL/R$

. 01 07 Termômetro clinico laser
digital adulto para
mensuração da
temperatura corporal sem
contato, bastando

GT EC H 20 125,00 2.500,00

. apontar na testa ou no
ouvido Certificação pelo
IMETRO. Distância
aproximada de medição
de 5 a 15 centímetros.

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 02/2021.
Assinatura: 22/04/2021. P.A. nº 003052-72.2021.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a
contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 09/2021.

. EMPRESA REGISTRADA: NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
NÉDICOS-HOSP LTDA

. CNPJ: 32.737.279/0001-87 E-MAIL: noem@noemmedical.com.br

. ENDEREÇO: Rua Alfredo Lopes 1717, Sala D-5B - Bairro: Jardim
Macarengo - CEP: 13560-460 - São Carlos/SP

TEL: (16) 98230-3384 /
98217-6015

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD V A LO R /
R$

TOTAL/R$

. 01 08 FAIXA DE MEDIÇÃO: 70-
100%, SPO2 PRECISÃO DE
MEDIÇÃO: + (70-100%) -
NÃO ESPECIFICADAS
(<70%), RESOLUÇÃO: 1%,

MEDICLINI 20 125,00 2.500,00

. CURVA PLESTIMOGRÁFICA,
TAXA DE PULSO FAIXA DE
MEDIÇÃO: 30-240 BPM,
RESOLUÇÃO DE MEDIÇÃO

. DE TAXA DE PULSO: + 1%,
MEDIÇÃO DE
DESEMPENHO PERFUSÃO
ESTADO: 0.5% CONSUMO
DE ENERGIA: ABAIXO

. 30MA, ALIMENTAÇÃO: 2
PILHAS AAA INCLUSAS.
MARCA: MEDICLINI

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 02/2021. Assinatura: 22/04/2021. P.A. nº 003052-72.2021.6.03.8000

Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 04/2021.

. EMPRESA REGISTRADA: ELIANDRO JOSÉ MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME

. CNPJ: 13.395.341/0001-55 E-MAIL: comercial@ejmmedservice.com

. E N D E R EÇO Rua Cel. Fco. Schimidt, 2463, Bairro: Jardim
Alvorada - CEP: 14.166-030 - Sertãozinho/SP

TEL: (16) 3041-1553

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0888116)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 260
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/05/2021, às 16:07, 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
0888142 e o código CRC FD540A37.

0001231-26.2021.6.02.8000 0888142v1
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Portaria pregoeiros 2021 (0893786)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 263



Portaria pregoeiros 2021 (0893786)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 264



Proposta empresa  itens 01 e 02 (0893908)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 265



Proposta empresa  itens 01 e 02 (0893908)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 266



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
Sr. Coordenador CSCOR.
 
Trata-se de solicitação de registro da análise e

conformidade exclusivamente técnica da proposta apresentada no
PREGÃO 02/2021, evento sei nº 0893908, considerando a demanda
proposta por V.Sª consignada no Termo de Referência, parte
integrande do processo licitatório em questão.

A sessão ficou reagendada para amanhã, dia 19/05/2021,
às 13h e 30', horário de Brasília. 

Agradeço antecipadamente. 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/05/2021, 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
0893909 e o código CRC 90EB3474.

0001231-26.2021.6.02.8000 0893909v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
À CSCOR,
De ordem do Senhor Secretário de Tecnologia da

Informação, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
conhecimento do Despacho 0893909, e manifestação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 19/05/2021, às 13:17, 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
0894464 e o código CRC FE53BC5B.

0001231-26.2021.6.02.8000 0894464v1

Despacho GSTI 0894464         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 268



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
Senhor Pregoeiro, 
 
Apesar de os itens 01 e 02 da proposta apresentada pela

empresa Formato no documento SEI nº 0893908, estarem de acordo
com as exigências do Termo de Referência que rege o Pregão
02/2021, a proposta não deixa claro quando se iniciará a validade
deste novo contrato de suporte. De acordo com o item 1.1 do Termo
de Referência TIC 2 (0863837), transcrito abaixo, este novo contrato
deverá ser iniciado após o final do suporte atual.

 
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já
pertencentes ao TRE-AL, conforme tipos descritos no
Item 1. Objeto, do software SQL Navigator pelo
prazo de 1 (um) ano, contado a partir do final do
contrato atual, previsto para 31 de dezembro de
2021.

 
Solicito o esclarecimento deste questionamento antes da

aceitação definitiva da proposta. 
 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 19/05/2021, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho CSCOR 0894498         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 269



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
0894498 e o código CRC 861CAB50.

0001231-26.2021.6.02.8000 0894498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2021.
Sr. Coordenador CSCOR
 
Considerando o apotamento registrado por V.Sª, evento

sei nº 0894498, o licitante classificado consignou de forma clara a
ciência do início da pretensa cotratação, apresentado proposta
ajustada, evento sei nº 0895890 , razão pela qual solicitamos a
ratificação de conformidade técnica da mesma.

 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/05/2021, às 10:33, 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
0895891 e o código CRC 5E94E676.

0001231-26.2021.6.02.8000 0895891v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Senhor Pregoeiro, 
 
Tendo sido sanado o questionamento apresentado no

Despacho CSCOR 0894498, confirmo que a Proposta 0895890 está
de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência TIC
2 (0863837).

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 24/05/2021, 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
0896122 e o código CRC 8B8622DC.

0001231-26.2021.6.02.8000 0896122v1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO

Nome: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 03.617.079/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:53 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2021.
Código de controle da certidão: 6569.97FD.3E89.7F0C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.617.079/0001-92
Razão Social:FORMATO PREJETOS E DES DE SISTEMAS LTDA EPP
Endereço: Q SHCSW CCSW 05 BL A 26 A 46 A S/N SL 144 PAVMTOPRIMEI /

SETOR SUDOESTE / BRASILIA / DF / 70680-550

 
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:15/04/2021 a 12/08/2021 
 
Certificação Número: 2021041501025355478070

Informação obtida em 14/05/2021 09:03:11

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 03.617.079/0001-92

Certidão nº: 612888/2021

Expedição: 12/01/2021, às 08:46:52

Validade: 10/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.617.079/0001-92,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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14/05/2021 SINTEGRA - Consulta - Secretaria de Economia do Distrito Federal
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PORTAL BRASÍLIA OUVIDORIA GERAL CIDADÃO EMPRESAS SERVIDOR AGÊNCIA BRASÍLIA

 

Inicial  Serv iços SEF  Empresa  ICMS  SINTEGRA - Consulta

Mapa do Site

SINTEGRA - Consulta
 

Menu
Alíquotas

Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais - AIDF

CNAE-FISCAL

GNRE - Emissão

ICMS

ICMS - Emissão de DAR

Procuração eletrônica - consulta
recibos

Regimes Especiais

Simples Candango

SINTEGRA - Consulta

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL 

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF 03617079000192 CF/DF 0740648400119

RAZÃO SOCIAL FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

NOME FANTASIA FORMATO

ENDEREÇO

LOGRADOURO SCLRN 705 BLOCO E LOJA 08 PARTE IH

NÚMERO Complemento

BAIRRO ASA NORTE

MUNICÍPIO BRASILIA UF DF

CEP 70730555 Telefone (061) 33412991

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE PRINCIPAL G475120100 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

REGIME DE APURAÇÃO Normal

SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo

DATA DESSA SITUAÇÃO
CADASTRAL 01/02/2000

SITUAÇÃO SINTEGRA Habilitado

 

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação
pelo Fisco.

Consulta realizada em 14 de Maio de 2021 às 08:58.

voltar

Cidadão
Contribuintes Autônomos

Divida Ativa

IPTU/TLP

IPVA

Parcelamento 2ªVia

Mais serviços

Empresa
Certidão Negativa

GNRE

ICMS

ISS

SINTEGRA - Consulta

Mais serviços

Secretaria de Economia do Distrito Federal
Anexo do Palácio do Buriti 10º andar, sala 1001 CEP: 70075-900

Protocolo Central Ed. Anexo - Palácio do Buriti, Térreo, sala 106 - Brasília - DF CEP: 70075-900
Central 156 (Distrito Federal) 0800-644-0156 (demais localidades)

Secretaria de Economia do Distrito FederalSecretaria de Economia do Distrito Federal

Pesquisar...

   
ACESSIBILIDADE

INICIAL NOVO SITE SERVIÇOS SEF LEGISLAÇÃO CONTAS PÚBLICAS
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http://www.df.gov.br/
http://www.ouvidoria.df.gov.br/registre-sua-manifestacao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-cidadao.html
http://www.df.gov.br/portal-do-empreendedor.html
http://www.df.gov.br/portal-do-servidor.html
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/
https://www.facebook.com/fazendadf
http://www.youtube.com/fazendadf
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=256
https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&codServico=661&codSubCategoria=236
https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Inicio/Restrita/
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_200@CNAE-SUBCLASSES%202.0
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1074
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=638
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1075
http://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1139
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=392
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=614
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=27
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=25
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=30
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=40
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=128
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=14
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=682
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=53
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=55
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=110
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=15
http://www.df.gov.br/
http://www.vlibras.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.site.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=872
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=6
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=896


14/05/2021 SINTEGRA - Consulta - Secretaria de Economia do Distrito Federal
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2021 - Governo do Distrito Federal
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Imprimir

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO
FEDERAL - DIF

CF/DF 07.406.484/001-19 CPF/CNPJ 03.617.079/0001-92 DataConcessão 01/02/2000

Denom inação social FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Título do Estabelecim ento - Nom e Fantasia FORMATO

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte  SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte  ISS E ICMS FAC - Núm ero do
Protocolo

113-68628/51
Regim e de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE

APURACAO

Faixa do ISS XX Data de enquadram ento
no ISS

18/10/2007
Regim e de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE

APURACAO

Faixa do ICMS XX Data de enquadram ento
no ICMS

18/10/2007
Descrição Atividade Econôm ica do ISS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código da Atividade - ISS J6204-0/00-00 Data de Início de Atividade - ISS 18/10/2007

Descrição da Atividade Econôm ica do ICMS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA
Código da Atividade - ICMS G4751-2/01-00 Data de Início de Atividade - ICMS 18/10/2007

Endereço SCLRN 705 BLOCO E LOJA 08 PARTE IH CEP 70.730-555

Bairro ASA NORTE Cidade  BRASILIA UF DF

Situação Cadastral ATIVA Data 14/05/2021

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:
G461410000
Descrição da atividade:
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES
Data de início:
18/10/2007

CNAE-Fiscal:
J620150100
Descrição da atividade:
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
Data de início:
18/10/2007

CNAE-Fiscal:
J620230000
Descrição da atividade:
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Data de início:
18/10/2007

CNAE-Fiscal:
J620910000
Descrição da atividade:
SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Data de início:
18/10/2007

CNAE-Fiscal:
J631940000
Descrição da atividade:
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14/05/2021 Agenci@Net - DIF

agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1140 2/2

Este documento foi emitido no dia 14/05/2021 na Internet pelo portal Agênci@Net 
e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
Data de início:
18/10/2007

CNAE-Fiscal:
N773310000
Descrição da atividade:
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
Data de início:
18/10/2007
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13/05/2021 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/03617079000192 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  

SUBSECRETARIA DA RECEITA 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 151066404012021
NOME: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
ENDEREÇO: SCLRN 705 BLOCO E LOJA 08 PARTE IH
CIDADE: ASA NORTE
CNPJ: 03.617.079/0001-92
CF/DF: 0740648400119 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo,
débitos que venham a ser apurados. 
 

 
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente. 
Válida até 11 de agosto de 2021. *
* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o
Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

 
Certidão emitida via internet em 13/05/2021 às 08:28:19 e deve ser validada no endereço
https://www.receita.fazenda.df.gov.br.CD:01
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/04/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

03.617.079/0001-92

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/04/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.1NCB.1M08.Z2DB.R6YM.7OJE
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

22/04/2021 11:37:21

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.617.079/0001-92 DUNS®: 91*****23
Razão Social: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: 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 (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/07/2021
FGTS 12/08/2021
Trabalhista Validade: 18/07/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 17/05/2021 08:42 de
CPF: 287.284.591-72      Nome: PAULO NOBORU KAKUMORI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53201009793 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

1

1

021

051

2211

2244

BRASILIA

27 Agosto 2020

Nº FCN/REMP

DFP2000140227

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

20/274.246-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2000140227

Data

17/08/2020

436.328.667-91 JOSE EDUARDO THURLER TECLES

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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 1

FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP  
================================================================= 

 
 
 

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 
 

JOSE EDUARDO THURLER TECLES, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 
06.09.53, filho de Sebastião Rubens Tecles e Zede Thurler Tecles, portador da C.I nº 3.010.297, 
expedida pela SSP-DF, em 25.08.08 e CPF-MF nº 436.328.667-91, residente e domiciliado na 
SHC/SUL SQ. 315 BL. “K” APTO 304, CEP-70384-110, BRASÍLIA-DF, PAULO NOBORU 
KAKUMORI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, 
natural de Brasília-DF, nascido em 19.03.67, filho de Noboro Kakumori e Mitsuko Kakumori, 
portador da C.I nº 688.210, expedida pela SSP-DF, em 25.08.01 e CPF-MF nº 287.284.591-72, 
residente e domiciliado na HIGS 703 BL. “D” CASA 16, CEP-70331-704, BRASÍLIA-DF, 
CARLOS MANOSSO JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
analista de sistemas, natural de Ponta Grossa-PR, nascido em 29.11.71, filho de Carlos Manosso e 
Terezinha Manosso, portador da C.I nº 3.989.868-3, expedida pela SSP-PR, em 17.01.91 e do CPF-
MF nº 834.808.629-34, residente e domiciliado no SHI/SUL CONDOMINIO VILLAGE 
ECOLÓGICA III CASA 32, CEP-71680-360, LAGO SUL – BRASÍLIA-DF, únicos sócios da 
empresa “FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP” 
com sede no SHN QDA 02 BL. “F” Nº 87, SALA 607, CEP-70702-060 – BRASÍLIA-DF, inscrita 
no CNPJ-MF sob o nº 03.617.079/0001-92, com seu contrato social arquivado na J.C.D.F sob o nº 
5320100979.3, por despacho do dia 01.02.2000, resolvem entre si, de comum acordo e na melhor 
forma de direito, alterar e consolidar o contrato da sociedade mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
                       PRIMEIRA – Alterar o endereço empresa para o SCLRN 705, BLOCO “E” LOJA 
08, PARTE IH, CEP-70730-555, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF;  
 
                        PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade não desenvolverá suas atividades fins no 
endereço descrito na cláusula primeira, sendo o mesmo somente para efeitos fiscais e seus serviços 
administrativos; 
 
                        SEGUNDA – Continuam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do contrato e alterações aqui não modificadas, passando a presente alteração a fazer parte 
integrante do contrato primitivo; 

 
                       TERCEIRA – À vista das modificações ora ajustadas, “CONSOLIDA-SE” o 
contrato social, com a seguinte redação: 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

 
PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de: “FORMATO 

PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP”, com sede no SCLRN 
705, BLOCO “E” LOJA 08, PARTE IH, CEP-70730-555, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF; 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade não desenvolverá suas atividades fins no 
endereço descrito na cláusula primeira, sendo o mesmo somente para efeitos fiscais e seus serviços 
administrativos; 

 
SEGUNDA – A atividade social da empresa é a de prestação de serviços técnicos em 

informática, softwares e infra-estrutura, desenvolvimento, licenciamento de uso de softwares 
próprios e de terceiros, suporte, aluguel, manutenção e implantação de sistemas de computador, 
redes e banco de dados; Consultoria, workshops, planejamento e assessoria organizacional; 
Representação comercial por conta própria e/ou de terceiros, importação e exportação de softwares 
e transferência de tecnologia. (apenas escritório administrativo sem estoque no local). 

 
TERCEIRA – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 2000 e seu 

prazo de duração é por tempo indeterminado; 
 
QUARTA – O capital social é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), dividido 

em 105.000 (cento e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios; 
José Eduardo Thurler Tecles 35.000  quotas        R$    35.000,00 
Paulo Noboru Kakumori                      35.000  quotas R$    35.000,00  
Carlos Manosso Júnior                      35.000  quotas  R$    35.000,00 
Totais 105.000  quotas  R$  105.000,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; 
 
QUINTA - As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros, sem o consentimento expresso do outro sócio, que terá direito preferencial 
na aquisição das mesmas, caso algum pretender vendê-las; 

 
SEXTA – A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com poderes e 

atribuições de administrar e gerenciar a sociedade e o uso do nome empresarial e assinarão todos os 
documentos da sociedade em conjunto ou isoladamente, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos sócios ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização dos outros 
sócios; 
 
                       SÉTIMA – Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma 
retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes; 

 
OITAVA – O exercício social da empresa respeitará o ano calendário;  
 
NONA – Os resultados do exercício serão apurados a cada ano, no dia 31 de 

dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados; 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso; 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
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segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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DÉCIMA – A sociedade poderá levantar balancetes mensais, trimestrais ou 
semestrais, onde os lucros verificados poderão ser distribuídos antes do encerramento do período-
base de acordo com o art. 48, parágrafo 3º da IN 93/97; 

 
DÉCIMA PRIMEIRA – A responsabilidade técnica dos negócios da empresa ficará 

a cargo do sócio José Eduardo Thurler Tecles, inscrito no CREA-RJ sob o nº 23.789/76; 
 
DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado; 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios; 
 
DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que 

não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade; 

  
DÉCIMA QUARTA – Nos casos omissos desse contrato e do capítulo da sociedade 

limitada, serão utilizadas supletivamente as normas da sociedade anônima; 
 
DÉCIMA QUINTA – Fica estabelecido o foro de Brasília-DF, para dirimir toda e 

qualquer dúvida oriunda deste contrato;  
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1(uma) via, 

pelo que se obrigam entre si e seus herdeiros a bem e fielmente cumpri-lo em todos os seus termos. 
 
 
 
                                                                                Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.  

 
 
 
 
__________________________________           ______________________________________ 
        JOSÉ EDUARDO T. TECLES                                PAULO NOBORU KAKUMORI 
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS MANOSSO JÚNIOR 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

20/274.246-6

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2000140227

Data

17/08/2020

834.808.629-34 CARLOS MANOSSO JUNIOR

436.328.667-91 JOSE EDUARDO THURLER TECLES

287.284.591-72 PAULO NOBORU KAKUMORI

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jcdf 
informando o número do protocolo 20/274.246-6.

Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS LTDA-EPP, de NIRE 5320100979-3 e protocolado sob o número 20/274.246-6 em
24/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1604579, em 31/08/2020. O ato foi
deferido eletrônicamente pelo examinador Samara Fernandes Yoshida.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/
Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

436.328.667-91 JOSE EDUARDO THURLER TECLES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

436.328.667-91 JOSE EDUARDO THURLER TECLES

834.808.629-34 CARLOS MANOSSO JUNIOR

287.284.591-72 PAULO NOBORU KAKUMORI

Brasília. Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Samara Fernandes Yoshida, Servidor(a)
Público(a), em 31/08/2020, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO702.261.211-00

Brasília. Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1604579 em 31/08/2020 da Empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP, Nire
53201009793 e protocolo DFP2000140227 - 24/08/2020. Autenticação: 5325972E90C062AD90407375491DA23248342AB. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/274.246-6 e o código de
segurança YqDn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000195091 e visualize a certidão)

21/055.233-6
Página 1 de 2

Nome Empresarial: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

5320100979-3 03.617.079/0001-92 01/02/2000 01/02/2000

Endereço Completo:

QUADRA SCLRN 705 BLOCO E S/N  LOJA 08 PARTE IH  -  BAIRRO ASA NORTE  CEP 70730-555  -  BRASILIA/DF

Objeto Social: 

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA, SOFTWARES E INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO,
LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PROPRIOS E DE TERCEIROS, SUPORTE, ALUGUEL, MANUTENCAO E
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR, REDES E BANCO DE DADOS, CONSULTORIA, WORKSHOPS,
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA ORGANIZACIONAL, REPRESENTACAO COMERCIAL POR CONTA PROPRIA E/OU DE
TERCEIROS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SOFTWARES E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. (APENAS ESCRITORIO
ADMINISTRATIVO SEM ESTOQUE NO LOCAL)

Capital Social: R$ 105.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

EMPRESA PEQUENO 
PORTE

(Lei Complementar 
nº123/06)

Prazo de Duração
CENTO E CINCO MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 105.000,00 INDETERMINADO
CENTO E CINCO MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

834.808.629-34 CARLOS MANOSSO JUNIOR xxxxxxx R$ 35.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

436.328.667-91 JOSE EDUARDO THURLE TECLES xxxxxxx R$ 35.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

287.284.591-72 PAULO NOBORU KAKUMORI xxxxxxx R$ 35.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 31/08/2020 Número: 1604579

Ato 002  - ALTERACAO

Evento(s) 2244  - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

 021  - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

 2211  - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

 051  - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000195091 e visualize a certidão)

21/055.233-6
Página 2 de 2

Nome Empresarial: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Brasília, 22 de Abril de 2021 08:17
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14/05/2021

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
03.617.079/0001-92
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
05/01/2000 

 
NOME EMPRESARIAL 
FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.04-0-00 - Consultoria em  tecnologia da inform ação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.14-1-00 - Representantes com erciais e agentes do com ércio de m áquinas, equipam entos, em barcações e
aeronaves  
47.51-2-01 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática 
62.01-5-01 - Desenvolvim ento de program as de com putador sob encom enda 
62.02-3-00 - Desenvolvim ento e licenciam ento de program as de com putador custom izáveis  
62.09-1-00 - Suporte técnico, m anutenção e outros serviços em  tecnologia da inform ação 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de inform ação na internet 
77.33-1-00 - Aluguel de m áquinas e equipam entos para escritórios  

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Em presária Lim itada 

 
LOGRADOURO 
Q SCLRN 705 BLOCO E 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
LOJA 08 PARTE IH 

 
CEP 
70.730-555 

BAIRRO/DISTRITO 
ASA NORTE 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(61) 3341-2991 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/01/2000 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/05/2021 às 08:32:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 03.617.079/0001-92

Certidão nº: 16414000/2021

Expedição: 24/05/2021, às 14:22:41

Validade: 19/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.617.079/0001-92,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.617.079/0001-92 DUNS®: 911093123
Razão Social: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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 (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/07/2021
FGTS 12/08/2021
Trabalhista Validade: 18/07/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 24/05/2021 14:13 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.617.079/0001-92
Razão Social: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Atividade Econômica Principal:

6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Endereço:

QUADRA SCLRN 705 BLOCO E, S/N - LOJA 08 PARTE IH - ASA NORTE - BRASÍLIA /
Distrito Federal

Emitido em: 24/05/2021 14:16 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.617.079/0001-92 DUNS®: 911093123
Razão Social: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 07406484/001-19 Inscrição Municipal: isento
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 0,00 Data de Abertura da Empresa: 05/01/2000
CNAE Primário: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 1: 4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 2: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 4: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 5: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 6: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS
CNAE Secundário 7: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 70.730-555
Endereço: QUADRA SCLRN 705 BLOCO E, S/N - LOJA 08 PARTE IH - ASA NORTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 33412991
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro
287.284.591-72CPF:

Nome: PAULO NOBORU KAKUMORI
Carteira de Identidade: 688210 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 25/08/2001 Data de Nascimento: 19/03/1967
E-mail: kakumori@formatool.com.br

Emitido em: 24/05/2021 14:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

41
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 834.808.629-34 Participação Societária: 33,33%
Nome: CARLOS MANOSSO JUNIOR
Carteira de Identidade: 39898683 Órgão Expedidor: SSP/PR
Data de Expedição: 17/01/1991 Data de Nascimento: 29/11/1971
Filiação Materna: TEREZINHA MANOSSO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 57317116 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 27/07/1999

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
KELLY CHRISTIANE CHRISTOFORO MANOSSONome:

020.160.649-60Estrangeiro:

CEP: 71.680-360
Endereço: CONDOMINIO ECOLOGICO VILLAGE III, S N - CASA 32 1 - SH JARDIM
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 91190276 Telefone: (61) 91190276
E-mail: manosso@formatool.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 436.328.667-91 Participação Societária: 33,34%
Nome: JOSE EDUARDO THURLER TECLES
Carteira de Identidade: 3010297 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 25/08/2008 Data de Nascimento: 06/09/1953
Filiação Materna: ZEDE THURLER TECLES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1259663 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 25/07/1988

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANA MARIA LANGSCH TECLESNome:

709.815.407-59Estrangeiro:

CEP: 70.384-110
Endereço: QUADRA SQS315 BLOCO K - APTO 304 - ASA SUL
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 91194643 Telefone: (61) 91194643
E-mail: comercial@formatool.com.br

Emitido em: 24/05/2021 14:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 287.284.591-72 Participação Societária: 33,33%
Nome: PAULO NOBORU KAKUMORI
Carteira de Identidade: 688210 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 25/08/2001 Data de Nascimento: 19/03/1967
Filiação Materna: MITSUKO KAKUMORI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1356921 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 28/11/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ROSANGELA TIYOKO MATSUNAGA KAKUMORINome:

564.314.221-04Estrangeiro:

CEP: 70.673-034
Endereço: AVENIDA SQSW 300 BL G, 209 - SUDOESTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 91189730 Telefone: (61) 33412991
E-mail: kakumori@formatool.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 287.284.591-72
Nome: PAULO NOBORU KAKUMORI
Carteira de Identidade: 688210 Órgão Expedidor: SSP/DF
Data de Expedição: 25/08/2001 Data de Nascimento: 19/03/1967
Filiação Materna: MITSUKO KAKUMORI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1356921 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 28/11/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ROSANGELA TIYOKO MATSUNAGA KAKUMORINome:

564.314.221-04Estrangeiro:

CEP: 70.673-034
Endereço: AVENIDA SQSW 300 BL G, 209 - SUDOESTE
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 91189730 Telefone: (61) 33412991
E-mail: kakumori@formatool.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Emitido em: 24/05/2021 14:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
Serviços
612 - Estudos e Projetos de Comunicação de Dados
736 - Auditoria em Área de Processamento de Dados
833 - Consultoria e Assessoria - Informática
1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos
1279 - Informática - Programas Fechados (Software)
1287 - Informática - Serviço de Bureau
3840 - Treinamento Informática - Sistema / Software
4006 - Locação de computadores / Periféricos
5398 - Prestação de Serviços de Informática
5576 - Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento
13668 - Estudos e Projetos de Instalação de Rede Local de Microcomputador
13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador
14486 - Informática - Digitalização de Documento
14761 - Informática - Digitação Documento
14958 - Informática - Internet
15741 - Informática - Locação ( Software )
16217 - Informática - Atualização ( Up Grade )  de  Configuração  deEquipamento / Programa
16772 - Consultoria e Assessoria - Processamento Eletrônico de Docu-mentos
16780 - Informática - Automação de Escritório
16799 - Informática - Armazenamento Eletrônico de Relatórios / Dados
16802 - Informática - Leitura Eletrônica de Caracteres
16837 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware
16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador
17256 - Treinamento Informática - Operação / Digitação
17310 - Informática - Computação Gráfica
18465 - Informática - Customização de Ambiente
18538 - Informática - Processamento Imagem
19909 - Acompanhamento / Análise Processo
21148 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia Informação

Emitido em: 24/05/2021 14:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/05/2021 14:17:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

LTDA 

CNPJ: 03.617.079/0001-92 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2021 às 16:42) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 287.284.591-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60AC.01BC.3242.B372 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/05/2021 as 16:42:52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: PAULO NOBORU KAKUMORI 
 
CPF/CNPJ: 287.284.591-72 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 16:33:20 do dia 24/05/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: 8OHT240521163320 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: CARLOS MANOSSO JUNIOR 
 
CPF/CNPJ: 834.808.629-34 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 16:34:30 do dia 24/05/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: 85E5240521163430 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: JOSE EDUARDO THURLER TECLES 
 
CPF/CNPJ: 436.328.667-91 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 16:32:10 do dia 24/05/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: 6CSV240521163210 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2021 às 16:45) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 834.808.629-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60AC.026C.D6DF.8548 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/05/2021 as 16:45:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2021 às 16:37) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 436.328.667-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60AC.0078.9CAA.5048 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/05/2021 as 16:37:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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q̂cf_ja�̀ l̀�a�DG�\MD<CGDHFMDU<F<EFUFr�D��J�FrMD<EF<UJUMF�\U<�ME\³a�ceja�céjlaèpqcabc<Gµ<@=?::y::::<caqj�aª̀ ejl
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nªcp_j�abja�_c�

nªcp_j �̀ _̀ Æ®�clª̀ hÉc�

\PWNYQNS
;?t:Bt>:>;
;Av;:v:>

JYWx<SPWNYX=

FR|WNNSxWRYX
WYSVS<SPWNYS

;?t:Bt>:>;
;Av>9v>9

FR|WNNS[S<WYSVS<SPWNYS<[X<OYWx=

JR�|OX<;S<WYSVS ;?t:Bt>:>;JR�|OX<[S<WYSVS<{W|wS[S=<�XNRW|W[XNW]<|XR�X|S[X]v<�XNRW|W[XNW]<�QW<SVNW]WRYSNSx<TSR|W<RX<�STXN<[W<Gµ

Ata PREGÃO (0896668)         SEI 0001231-26.2021.6.02.8000 / pg. 324



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� ���

+,-./0/ 12345345 67888988887

:;-,<</=,;>?
16@8A@4841
123B434C

D>,=E,;-,<</0?7

:;-,<</=,;>?
,>/F/E+,-./0/

16@8A@4841
123B434C

:;-,<</0/E,>/F/E+,-./0/E0?EG>,=7

HI,<>J</E0?EF</K?EL
M?;N?-/OP?E/;,Q?

16@8A@4841
123A131B

M?;N?-/0?EF/</E,;NG?E0,E/;,Q?E?E+?<;,-,0?<ERSTUHVSEWTSX:VSYE:EZ:Y:[\S]\DU:[VSEZ:EYDYV:UHY
]VZH9EM[WX@MWR3E8B7̂15785C@8881LC47

:;-,<</=,;>?E0?
F</K?ELEM?;N?-/OP?
/;,Q?

16@8A@4841
123A13A8

:;-,<</0?E?EF</K?E0,EM?;N?-/OP?E0,EH;,Q?EF,_?E+?<;,-,0?<ERSTUHVSEWTSX:VSYE:EZ:Y:[\S]\DU:[VSEZ:
YDYV:UHYE]VZH9EM[WX@MWR3E8B7̂15785C@8881LC47

HI,<>J</E0?EF</K?EL
M?;N?-/OP?E/;,Q?

48@8A@4841
1A31838C

M?;N?-/0?EF/</E,;NG?E0,E/;,Q?E?E+?<;,-,0?<ERSTUHVSEWTSX:VSYE:EZ:Y:[\S]\DU:[VSEZ:EYDYV:UHY
]VZH9EM[WX@MWR3E8B7̂15785C@8881LC47

:;-,<</=,;>?E0?
F</K?ELEM?;N?-/OP?
/;,Q?

48@8A@4841
1̂ 38̂ 315

:;-,<</0?E?EF</K?E0,EM?;N?-/OP?E0,EH;,Q?EF,_?E+?<;,-,0?<ERSTUHVSEWTSX:VSYE:EZ:Y:[\S]\DU:[VSEZ:
YDYV:UHYE]VZH9EM[WX@MWR3E8B7̂15785C@8881LC47

H-,G>,E0,EF<?F?̀>/
42@8A@4841
1238638C

H-,G>,EG;0GNG0J/_E0/EF<?F?̀>/7ER?<;,-,0?<3ERSTUHVSEWTSX:VSYE:EZ:Y:[\S]\DU:[VSEZ:EYDYV:UHYE]VZH9
M[WX@MWR3E8B7̂15785C@8881LC49EF,_?E=,_.?<E_/;-,E0,ETaÊ768898888E,E-?=EN/_?<E;,b?-G/0?E/ETa
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m̄ ]qò�ab̀ a�o]_
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37408259449Usuário:

25/05/2021 13:10:58Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA Adimplente03617079
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2771 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada
da Portaria de sua nomeação? X  0893786

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0896122
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

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 E ANEXADA PELO
LICITANTE NO MOMENTO DO REGISTRO DA PROPOSTA NO
SISTEMA COMPRASNET.

A)DOCUMENTOS EXTRAÍDOS PELO PREGOEIRO
HABILITAÇÃO :0896364

B) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELO
LICITANTE (CONTRATO SOCIAL/CERTIDÃO
FALÊNCIA/CERTIDÕES FISCAIS) 0896363

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15-A

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15-A

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15-A

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15-A

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO- PREGOEIRO REALIZOU CONSULTA
SITE OFICIAIS EMPRESA 

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  VER DOC ITEM 15 -A DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0896673

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0896361

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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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
VER DOCUMENTOS ANEXOS ITEM 15-A - EMPRESA

CERTIDÕES TCU E CNJ SÓCIOS : 0896365

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0896668

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    
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29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0896670

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0895890

Resultado Fornecedor - 0896669

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/05/2021, às 13:24, 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
0896674 e o código CRC 6E207711.

0001231-26.2021.6.02.8000 0896674v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001231-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 567 / 2021 - 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 Pregão Eletrônico nº 02/2021, objetivando a
prestação de serviço de suporte para as 05 licenças existentes no
TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0880295).

 
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 (0896674).

 

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

 
0888116
0888135
 

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
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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

4

A ata de
realização do pregão
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 0896668

5

O ato de
adjudicação e a
publicação no DOU
constam do processo?

Ref. Lei nº
8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0896670

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 0896367

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
 

 
0895890
 

10

Foi
constatada a inexistência
de registros indicativos
de que a futura
contratada esteja
apenada com
impedimento ou
suspensão de licitar com

SIM

 
0896363
0896367
0896365
0896361
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a União e foi verificada a
inexistência de registros
de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

0896361
 

 
Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão,
na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 02/2021, objetivando a prestação de
serviço de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0880295),
conforme relatório Resultado por Fornecedor (0896669):

 
- FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 03.617.079/0001-92, itens 1 e 2, proposta
contida no evento 0893908, no valor total de R$
17.990,00 (dezessete mil, novecentos e noventa reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/05/2021, às 14:56, 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
0896734 e o código CRC 315F55C7.

0001231-26.2021.6.02.8000 0896734v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 25 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a

contratação do serviço de suporte para as 05 licenças
existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0880295).

Por meio do Parecer nº 567 / 2021 (0896734), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,
entendendo não haver óbice à homologação do Pregão
Eletrônico nº 02/2021,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0880295) e relatório Resultado por Fornecedor (0896669):

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
5.450/2005.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 25/05/2021, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896816 e o código CRC 5716B521.

0001231-26.2021.6.02.8000 0896816v1
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PROCESSO : 0001231-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 02/2021. Suporte para licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle.

 

Decisão nº 1090 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 567/2021 (0896734), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
02/2021, cujo objeto é a contratação do serviço de suporte para as 05
(cinco) licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle,
pelo período de 01 (um) ano,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital do referido
certame licitatório (0880295) e de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal,
adjudicado à empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.617.079/0001-92,
itens 1 e 2, proposta contida no evento 0893908, no valor total de R$
17.990,00 (dezessete mil, novecentos e noventa reais), de
acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0896668),
mais o Termo de Adjudicação (0896670).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/05/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897177 e o código CRC 7799FBBF.

0001231-26.2021.6.02.8000 0897177v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais providências cabíveis.
À COFIN, para emissão de nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/05/2021, às 15:25, 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
0898521 e o código CRC 24F414CF.

0001231-26.2021.6.02.8000 0898521v1
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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 maio de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0898521).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/05/2021, às 12:50, 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
0898566 e o código CRC D5C35094.

0001231-26.2021.6.02.8000 0898566v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/06/2021, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da
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Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/06/2021, às 17:03, 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
0898978 e o código CRC 441213B6.

0001231-26.2021.6.02.8000 0898978v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 224 (0898978). RO 471.

Observação:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA LICENÇAS SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE.

Reserva de crédito ND 232 anulada pela ND333.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 31/05/2021, às 16:38, 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
0898980 e o código CRC B713913F.
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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 junho de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE224 (0898978).
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/06/2021, às 13:02, 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
0899406 e o código CRC 0E919290.

0001231-26.2021.6.02.8000 0899406v1
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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 junho de 2021.
À SEIC, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e posterior remessa do feito à CSCOR, Unidade
demandante, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, 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
0899783 e o código CRC 34004660.

0001231-26.2021.6.02.8000 0899783v1
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E-mail - 0899799

Data de Envio: 
  01/06/2021 18:10:24

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

Para:
    comercial@formatool.com.br

Assunto: 
  Encaminhamento - Nota de empenho - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho nota de empenho nº 224/2021, no montante de R$ 17.990,00 (dezessete mil, novecentos e
noventa reais), confome proposta que também segue anexada, relacionada à prestação de serviço de
suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle, licitadas por meio do
Pregão Eletrônico TRE/AL nº 02/2021.
Solicitamos que nos seja encaminhada confirmação do recebimento desta correspondência eletrônica.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0898978.html
    Proposta_0895890_PREGAO_02_PROPOSTA_AJUSTADA.pdf
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De: Aline Campos <aline@formatool.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: comercial <comercial@formatool.com.br>
Data: 02/06/2021 08:09 AM
Assunto: [seic] Encaminhamento - Nota de empenho - TRE/AL

Sra. Lisiana, bom dia,

Confirmo o recebimento.

Obrigada.

Att,

Aline R. Campos

Pré-vendas

E-mail: aline@formatool.com.br

Fone:(61) 99119 5260

Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda-EPP 

www.formatool.com.br

Em ter., 1 de jun. de 2021 às 18:10, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezados,
 
Encaminho nota de empenho nº 224/2021, no montante de R$ 17.990,00 (dezessete mil, novecentos e noventa
reais), confome proposta que também segue anexada, relacionada à prestação de serviço de suporte para as
05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle, licitadas por meio do Pregão Eletrônico
TRE/AL nº 02/2021.
Solicitamos que nos seja encaminhada confirmação do recebimento desta correspondência eletrônica.
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
À CSCOR,
 
Após encaminhamento da nota de empenho ao

fornecedor, 0899799 e 0900119, remeto os autos à gestão
contratual, para acompanhamento.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 02/06/2021, às 14:40, 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
0900121 e o código CRC D02AE72B.

0001231-26.2021.6.02.8000 0900121v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021060200153
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 12/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
00005533820216018. , publicada no D.O.U de 24/05/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando a eventual e
futura aquisição de mobiliário em geral para atender às necessidades da nova sede do
Tribunal Regional Eleitoral do Acre, conforme as especificações e os quantitativos descritos
no item 1.2 doTermo de Referência, que integra este ato convocatório. Novo Edital:
02/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389 Isaura
Parente - RIO BRANCO - ACEntrega das Propostas: a partir de 02/06/2021 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/06/2021, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIDEC - 01/06/2021) 070002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0001231-26.2021.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 27/05/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2021, que tem por objeto a
contratação do serviço de suporte para as 05 (cinco) licenças existentes no TRE-AL, do SQL
Navigator for Oracle, pelo período de 01 (um) ano, que foi adjudicado à empresa
FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.617.079/0001-92, itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 17.990,00, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 1º de junho de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002805-84. Objeto: Registro de Preços de material de consumo - toner para
impressora.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 02/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, N] 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00011-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0003330-66.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente -
envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 02/06/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00010-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 31/05/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, NOTIFICA, por meio do presente Edital, a empresa
FAMOVESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, (CNPJ nº 81.828.659/0001-32),
nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.784, de 29/01/99, uma vez que até o momento
não lograram êxito as inúmeras tentativas de notificação por via postal e e-mail da
empresa. Dessa forma, fica NOTIFICADA a empresa para ciência da aplicação de multa por
inexecução contratual, em razão do cancelamento da Ata de Registro de Preços nº
21/2015, no valor de R$ 8.297,68 (oito mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e
oito centavos). Informações constantes do Processo Administrativo Digital nº 67/2019. A
multa deverá ser recolhida junto ao Banco do Brasil, por meio de GRU a ser solicitada no
endereço eletrônico informado abaixo. A não quitação do débito ensejará inscrição no
Cadastro de Inadimplentes - CADIN, após setenta e cinco dias da presente publicação,
conforme o disposto no Art. 2º da Lei nº 10.522/2002. Assim também ensejará inscrição na
Dívida Ativa, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2018, da Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atualmente, Ministério da
Economia. Deve-se fixar o presente edital de notificação pelo prazo de 30 (trinta) dias, em
respeito ao artigo 257, III, do CPC-2015, que se aplica supletivamente, nos termos do seu
artigo 15. Informações adicionais podem ser solicitadas pelo e-mail: sepat@tre-am.jus.br.

Manaus (AM), 1º de junho de 2021.
RUY MELO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa PRISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI, para eventual aquisição de
materiais diversos de manutenção predial. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA
nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0138076-18.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses,
contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 31/05/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo
de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Rosimeire dos Santos.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 3 Sifão para lavatório, cromado
Marca / Modelo: Amanco
/ Sifão cromado

100 13,93

. 5 Rebite de repuxo de alumínio polido
3,2 mm x 10 mm

Marca / Modelo: Milla /
Alumínio

50 51,71

. 8 Fechadura externa para porta 55 mm
Marca / Modelo: Stam /
Anticorrosão

50 50,83

. 11 Fita sinalização/isolamento
Marca / Modelo: Plastcor
/ Demarcação

200 6,45

. 14 Rolo de Pintura, espuma poliéster
Marca / Modelo: Compel /
Rolo

100 3,08

. 15 Rolo de Pintura, lã de carneiro
Marca / Modelo: Condor /
Rolo

100 3,28

. 16 Rolo de Pintura, lã de carneiro,
antirrespingo

Marca / Modelo: Condor /
Antirrespingo

100 9,28

. 17 Primer universal branco.
Marca / Modelo: Maza /
Primer

50 117,01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 135º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos
medidos a maior na 42ª Medição dos serviços da segunda parcela da obra de construção
da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 196.721,38 (cento
e noventa e seis mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,3581% do valor inicial atualizado do
Contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do contrato conforme planilhas
orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65,
inciso I, alínea "b", §1º,da Lei nº 8.666/93 e suas alterações c/c cláusula décima segunda
do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 7051/2021. Assina, pelo
TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. DATA: 29/05/2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº. 16/2021. Processo SEI nº 0004324-47.2021.6.07.8100.
Credenciada: A Clínica Viver Clínica de Imagens Médicas Ltda. (CNPJ: 07.592.441/0001-79).
Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e
demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à
Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal:
artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016.
Data e assinaturas: Brasília, 01/06/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-
Geral do TRE-DF, e Sra. Nubia Pereira Pinto.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº. 12/2021. Processo SEI nº 0003122-35.2021.6.07.8100.
Credenciada: Hospital Maria Auxiliadora S/A. (CNPJ: 00.117.242/0001-60). Objeto:
Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais
especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e
Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo
25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016. Data
e assinaturas: Brasília, 01/06/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do
TRE-DF, e Sr. José do Patrocínio Leal.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº. 14/2021. Processo SEI nº 0003233-19.2021.6.07.8100.
Credenciada: CRB - Centro Radiológico de Brasília S/A. (CNPJ: 00.117.242/0001-60). Objeto:
Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais
especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e
Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo
25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016. Data
e assinaturas: Brasília, 01/06/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do
TRE-DF, e Sr. José do Patrocínio Leal.

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 serviços de auxiliar de
almoxarife e auxiliar de serviços gerais. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: GESTSERVI-GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI. CNPJ:
13.892.384/0001-46. Resumo do Objeto: Repactuação contratual. Novo valor mensal do
contrato: R$ 61.715,28. Novo valor total estimado do contrato: R$ 2.230.673,22, sendo R$
183.529,48 liquidados de 2017, R$ 424.236,51 liquidados de 2018, R$ 458.738,93
liquidados de 2019, R$ 480.303,56 liquidados de 2020, R$ 476.551,81 estimados para 2021
e R$ 207.312,93 estimados para 2022. Fundamentação Legal: na Resolução TSE nº 23.234,
de 15/04/2010 e na Cláusula Sétima do Contrato. Data da Assinatura: 31/05/2021.
Processo: 0002238-85.2021.6.08.8000

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de condução de
veículos. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratado: WS
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. CNPJ: 10.581.285/0001-55. Resumo do Objeto:
Prorrogação da vigência, alterando a Cláusula Oitava; retificação do valor referente à
incidência de tributos sobre o valor da diária, alterado por ocasião da repactuação
contratual, objeto do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, sendo o novo valor da diária
de R$ 194,23; decréscimo de 04 postos de trabalho a partir de 01/06/2021, alterando
a Cláusula Quarta e registro dos novos valores, alterando a Cláusula Quinta. Novo
Prazo de Vigência: 14/09/2021 a 13/09/2022. Novo valor total estimado do contrato:
R$ 1.450.445,56, sendo R$ 303.548,65 liquidados em 2020, R$ 712.578,46 estimados
para 2021 e R$ 434.318,45 estimados para 2022. Fundamentação Legal: art. 57, II, e
58, I, e 65, §2º, II, da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 31/05/2021. Processo: 1799-
74.2021.
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