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 10 / 2018
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HP em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional.
2. Necessidades, objetivos e justificativas:
No caso de Registro de Preços, apresentar justiﬁcativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica aos equipamentos elencados,
de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos
por meio dos mesmos.
Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez
que torna desnecessária a aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
3. Lista de requisitos:
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida inicialmente
até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

Lista de equipamentos englobados:
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Partnumber Qtd Número Serial Descrição
AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R

HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21 1

BRC51066TY

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21 1

BRC51066TX

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN3AF5601Z

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F

HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

J9407B

1

CN3BFFX0WN HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

HP 1‐port Power Injector
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J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector
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J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05 1

BRC6157JN2

HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

C8S56A

2S6515D213

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

1

4. Benefícios
alcançados):

esperados

(demonstrativo

de

resultados

a

serem

1. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso ;
2. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
3. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
5. Integrante
contratação:

demandante

para

equipe

de

planejamento

da

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura
Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional
6. Fonte do recurso orçamentário:
Portaria TRE/AL nº 50/2018 - Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia
da Informação/2018
Item 13: Renovação ou Extensão de garantia dos equipamentos ativos de
rede
Fonte de Recursos: Proposta Orçamentária de 2018 - Seção IV - Manutenção
e conservação de equipamentos de processamento de dados;
Código de classificação da fonte de recursos: 3390.39.16
Valor Estimado no Plano: R$ 105.000,00

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
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governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
8. Expectativa de entrega:
Estima-se o prazo para implantação do contrato de extensão de garantia para no
máximo 15 dias antes da vigência do contrato atual.
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;
A plataforma de equipamentos é vital e indispensável para a manutenção dos serviços
do TI deste Regional, sendo responsável pela comunicação dos servidores de rede, que
fornecem a grande maioria dos serviços de TI disponibilizados no âmbito do TRE/AL.
II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Não há demanda de capacitação vinculada.
III – legais, que deﬁnem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
deverá
estar
em
conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
Estima-se o prazo para implantação das novas garantias antes do fim da atual vigência,
que se encerrará em 31/12/2018.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
Serão definidos nos Estudos Preliminares e no Termo de Referência.
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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
específico;

ou

favoreçam

a

contratação

de

um

fornecedor

Por se tratar de extensão de garantia integral de plataforma em uso será necessária,
evidentemente, a aquisição do produto de fabricante. Entretanto não há, s.m.j.,
direcionamento ou favorecimento de fornecedor em especial.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
Demanda decorrente da necessidade de se manter a plataforma de equipamentos de TI
segura e com garantia de suporte e substituição de peças.
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.
Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de disponibilidade
complementar para a plataforma operacional de TI em uso.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especiﬁcações técnicas a serem consideradas na
licitação;
Serão definidas em Termo de Referência.
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II - as exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação especíﬁca, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.
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 manutenção
de plataforma em uso.
Maceió, 15 de maio de 2018.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/05/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 21/05/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0383833 e o código CRC C25CCC6A.

0004193-27.2018.6.02.8000

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 10 (0383833)

0383833v17

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 7

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2018.

Senhor Diretor-Geral,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0383833) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, se possível,
autorize o desenvolvimento das providências administrativas
subsequentes, a ﬁm de assegurar a extensão de garantia dos
equipamentos HP em uso neste Tribunal.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Suporte Operacional,
como integrante técnico.
Ressalto que o contrato de extensão de garantia em
comento está previsto no plano de contratações de soluções
de TIC 2018 (item 13 - doc nº 0352100), com o valor estimado
de R$ 105.000,00.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/05/2018, às 13:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0386758 e o código CRC A45A97A1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2018.
Considerando a proposta de contratação de extensão de
garantia de equipamentos HP em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, consoante Documento de Oﬁcialização de Demanda - DOD
n.º 10/2018 (0383833), 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, DiretorGeral, em 22/05/2018, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0387105 e o código CRC 97F1E8A8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2018.

À Direção-Geral.
Assunto:
Indicação.
Servidores.
Comissão de Planejamento de Contratação STIC.

Formação.

Senhor Diretor,
Tendo em vista a instrução inicial, para ﬁns de
cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da
Resolução CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do
Documento Oﬁcial de Demanda, consignado no evento SEI
n.º 0250037, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria, conforme consignado no documento citado, a
indicação, para composição da Comissão de Planejamento da
Contratação pretendida, como membros representantes das
unidades demandante e técnica, considerando a atual
titularidade do cargo e função referidos, respectivamente, os
servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto e Cristino
Hermano de Bulhões, por parte da Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o servidor Tony Warren Gomes de Sá, lotado
no Gabinete da Secretaria de Administração.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Secretário de Administração Substituto, em 23/05/2018, às 18:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0387752 e o código CRC E8C8A264.

Despacho GSAD 0387752
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 24 de maio de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia da Informação (0386758) e de Administração Substituto
(0387752), e o Documento Oficial de Demanda (0383833), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar contratação de extensão de
garantia de equipamentos HP em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, como membros representantes das unidades demandante e
t éc nic a, considerando a atual titularidade do cargo e função
referidos, respectivamente, os servidores Daniel Macêdo de Carvalho
Souto e Cristino Hermano de Bulhões, por parte da Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o servidor Tony Warren Gomes de Sá, lotado no
Gabinete da Secretaria de Administração.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 24/05/2018, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0388425 e o código CRC 1CA47273.
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Conclusão GDG 0388425
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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
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Aprovação. Comissão de Planejamento.

Decisão nº 2002 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE
Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, constante no
evento SEI 0388425.
Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar a contratação de extensão de
garantia de equipamentos HP em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda
(0383833), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos
membros, representantes das unidades demandante e técnica,
serão, considerando a atual titularidade do cargo e função referidos,
respectivamente, os servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto e
Cristino Hermano de Bulhões, por parte da Coordenadoria de
Infraestrutura, e como representante administrativo, o servidor Tony
Warren Gomes de Sá, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração.
À Direção-Geral para elaboração e
necessário ato normativo e ciência aos servidores.

publicação

do

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente do TRE/AL
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 28/05/2018, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0388565 e o código CRC 0472D8DF.
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Decisão 2002 (0388565)
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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 maio de 2018.

À DG e À SAD
Sr. Diretor-Geral e Sr. Secretário (SAD),
Com a devida vênia, cumpre-me observar que a
indicação do integrante demandante e do integrante técnico,
na forma do DOD 0383833 e do Despacho STI 0386758, teve
carater funcional, ou seja, a atividade, por identificação com o
conjunto de atribuições das funções de Coordenador de
Infraestrutura e de Chefe da Seção de Suporte Operacional,
independentemente do ocupante do cargo/função.
Tal sistemática, ao ver deste subscritor, além de
atender o caráter da impessoalidade, dada a identiﬁcação de
atribuições supramencionada, garante a continuidade das
atividades, mesmo com o afastamento do servidor titular, vez
que passaria a ser exercida automaticamente por seu
substituto funcional.
Ante ao exposto, mais uma vez com a devida vênia,
sugere-se que a condução do autos presentes e futuros leve
em consideração a indicação funcional para a composição da
Comissão de Planejamento da Contratação, prevista na
Resolução CNJ nº 182/2013.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Cogestor do Contrato, em 25/05/2018, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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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 2018.

Ciente da informação do Sr. Coordenador de
Infraestrutura (0388863).
Ao Gabinete desta Direção Geral para elaboração
de minuta do competente ato designativo, conforme
determinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, por meio
da Decisão nº 2002/2018 (0388565).
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 28/05/2018, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0389754 e o código CRC 87294CE5.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GDG 0389754

0389754v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 16

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 216/2018 TRE-AL/PRE/DG/GABDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido
27.2018.6.02.8000 ;

no

Processo

Administrativo

TRE-AL

nº

0004193-

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
ﬁrmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e ﬁnanceiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a ﬁm de assegurar a contratação de
extensão de garantia de equipamentos HP em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda, composta
pelos representantes das unidades demandante e técnica, considerando a atual
titularidade do cargo e função referidos, respectivamente, os servidores Daniel Macêdo
de Carvalho Souto e Cristino Hermano de Bulhões, por parte da Coordenadoria de
Infraestrutura, e como representante administrativo, o servidor Tony Warren Gomes
de Sá, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS MALTA
MARQUES
Desembargador
Presidente

Maceió, 28 de maio de 2018.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 30/05/2018, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0389765 e o código CRC 192BF0DD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 216/2018 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 99, de 04/06/2018, à fl. 03.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 05/06/2018, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0392640 e o código CRC 7F40E2E3.
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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 junho de 2018.
Publicada a Portaria Presidência nº 216/2018 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0392640, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à Secretaria de
Tecnologia da Informação para ciência aos interessados e
continuidade do feito.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 05/06/2018, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0392645 e o código CRC AB6C4A9C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2018.

Ao Senhor Servidor.
Daniel Macêdo de Carvalho Souto.
STIC.

Responsável.

Unidade

demandante.

Aquisição

Coordenadoria de Infraestrutura.
Senhor Servidor,
Em face da designação promovida pela Portaria
n.º 216/2018 TRE-AL/PRE/DG/GABDG, da Presidência deste
Tribunal, evoluo o presente a Vossa Senhoria para que, em
consonância com o prescrito na Resolução n.º 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, dê-se continuidade aos
presentes autos, em especial no que concerne à elaboração do
Termo de Referência relativo à aquisição pretendida.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Secretário de Administração Substituto, em 06/06/2018, às 18:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0393651 e o código CRC 9BFB5A73.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2018.

Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura e
Chefe da Seção de Suporte Operacional.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/06/2018, às 17:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0393678 e o código CRC 42E2B8CF.
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‘

Recife, 18 de julho de 2018.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Assunto: Renovação de suporte e garantia com serviços do fabricante HPE

Conforme solicitado estamos apresentando proposta de preço para renovação do suporte de equipamentos e softwares com garantia
de evolução para novas versões durante o período contratado. Durante todo período contratado está contemplado o monitoramento
proativo, acesso a todas ferramentas, recursos profissionais e mão de obra para serviços diretamente pelo fabricante HPE nos
processos de suporte e para as intervenções remotas e presenciais que forem necessários na plataforma de equipamentos e
softwares cobertos e listados nessa proposta.

PROPOSTA DE PREÇOS
Partnumber

Qtd

Número Serial

C8S56A

1

2S6515D213

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R

HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21

1

BRC51066TY

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21

1

BRC51066TX

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN3AF5601Z

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F

HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z

HP MSM760 Premium Mobility Controller

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

Descrição

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – NATAL / RN
Rua Montano Emerenciano
1278, Lagoa Seca - 59020-360
Fone/Fax: 84 36113361
plugnetrn@plugnetshop.com.br

Proposta Extensão de Gatantia de Produtos HPE (0411414)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – FORTALEZA / CE
Av. Santos Dumont, 5335
Sl. 817 Papicu – 60175-047
Fone/Fax: 85 3044 0115
plugnetce@plugnetshop.com.br
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J9420A

1

SG3483N251

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0WN

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – NATAL / RN
Rua Montano Emerenciano
1278, Lagoa Seca - 59020-360
Fone/Fax: 84 36113361
plugnetrn@plugnetshop.com.br

Proposta Extensão de Gatantia de Produtos HPE (0411414)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – FORTALEZA / CE
Av. Santos Dumont, 5335
Sl. 817 Papicu – 60175-047
Fone/Fax: 85 3044 0115
plugnetce@plugnetshop.com.br

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 23

‘

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05

1

BRC6157JN2

HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

Valor unitário: R$ 103.611,00 (cento e três mil seiscentos e onze reais)
Valor total: R$ 103.611,00 (cento e três mil seiscentos e onze reais)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Primeiro dia após o termino da vigência atual.

FORMA DE PAGAMENTO: A vista ou até trinta dias após recebimento da ordem de fornecimento.

Atenciosamente,

Plugnet Comércio e Representações Ltda
Breno José de Araujo Tavares
(81) 3426-7006
Diretor

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – NATAL / RN
Rua Montano Emerenciano
1278, Lagoa Seca - 59020-360
Fone/Fax: 84 36113361
plugnetrn@plugnetshop.com.br

Proposta Extensão de Gatantia de Produtos HPE (0411414)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – FORTALEZA / CE
Av. Santos Dumont, 5335
Sl. 817 Papicu – 60175-047
Fone/Fax: 85 3044 0115
plugnetce@plugnetshop.com.br
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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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer falha de componentes pode causar indisponibilidade de serviços e sistemas
informatizados de grande importância para o desempenho das atividades inerentes à
Justiça Eleitoral de Alagoas, tais com o SADP, Sistema ELO, SGRH, Intranet, Correio
Eletrônico, Arquivos em rede, entre muitos outros disponibilizados, com efeito interno e
no atendimento ao público.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos marca HPE, onde é
executado o Sistema de Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais
notadamente a Intranet, SGRH, SEI e SADP, tornando-se assim conjunto de
equipamentos essencial.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano permanente,
causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de
otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber Qtd Número Serial Descrição

Estudos Preliminares CIE 0411475
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AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R

HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21 1

BRC51066TY

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21 1

BRC51066TX

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN3AF5601Z

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F

HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

J9407B

1

CN3BFFX0WN HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

HP 1‐port Power Injector
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J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector
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J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05 1

BRC6157JN2

HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

C8S56A

2S6515D213

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

1

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Para garantir o legado e dar maior longevidade a todo o
investimento já realizado, sugere-se a prorrogação/extensão de garantia com
produtos agregados de suporte e atualização, não cabendo a aquisição de
componente de marca ou modelo diverso do solicitado, sendo o fabricante a
única empresa apta a fornecer este tipo especíﬁco de serviço, dada sua
natureza extensão.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Procedimentos Administrativos TRE/AL nº 10.324/2013 e nº
22.763/2015.
Proc SEI nº 0007255-46.2016.6.02.8000
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata.
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos
que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia, solução específica.
Estudos Preliminares CIE 0411475
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9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
O custo, na forma da Cotação, doc. 0411414, está estimado em R$
103.611,00
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica por se tratar de extensão de garantia de
equipamento específico.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote
de extensão de garantia para equipamentos HP em uso.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Como se trata de complemento de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a estrutura já
existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
O custo estimado para a extensão de garantia dos equipamentos
é de R$ 103.611,00, conforme descrito de preços indicada no item 11 desde
documento.
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.
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19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
Não se aplica para a aquisição em questão por se tratar de
complemento de solução.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento extensão de garantia
de equipamentos, não consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Como se trata de apena extensão de garantia de equipamentos
a ser adquirido a aquisição deverá ser realizada de maneira integral
20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
Sugere-se a adjudicação por item.
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
A aquisição pretendida poderá ser realizada por meio pregão eletrônico do tipo menor
preço
20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
A fonte dos recursos financeiros será indicada pela Coordenadoria de Orçamento e
Finanças.
20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019,
incluindo o direito de uso de novas versões de softwares
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
Integrante Demandante:
Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura
E-mail: cie@tre-al.jus.br

Integrante Técnico:
Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura
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E-mail: segi@tre-al.jus.br

Integrante Administrativo:
Nome: Tony Warren Gomes de Sá
E-mail: tonysa@tre-al.jus.br
20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

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

Risco:

Probabilidade:

Falta de recursos orçamentários para a aquisição
da solução ou parte dela
Id

Dano

Impacto
Paralisação
do ambiente e
dos serviços
atrelados

Média

Ausência de solução de
2 continuidade para casos de
eventos de vulto

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

Responsável

1

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

STI

Risco 1

2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento
de outros projetos e
STI/COINF
demandas, tais como
implementação de

Estudos Preliminares CIE 0411475

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 31

ambiente de banco de
homologação e
desenvolvimento.

Risco:
Probabilidade:

Média

Atraso na aquisição
Id

2

Dano

Aumento do risco em caso
de inoperância

Ação de Mitigação e
Contingência

Id
Risco 2

Impacto
Paralisação
do ambiente e
dos serviços
atrelados

Responsável

1

Solicitação de aceleração
de trâmites internos.

2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento
de outros projetos e
STI/COINF
demandas, tais como
implementação de
ambiente de banco de
homologação e
desenvolvimento.

Risco:
Probabilidade:

STI

Atraso na entrega da solução
Id

Dano

Impacto
Paralisação
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Média

2

Aumento do risco em caso
de inoperância

do ambiente e
dos serviços
atrelados

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

Responsável

1

Notificar a contratada.

Gestor do
contrato

2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento
de outros projetos e
STI/COINF
demandas, tais como
implementação de
ambiente de banco de
homologação e
desenvolvimento.

Risco 3

Lista de Potenciais Fornecedores
Revendedores HPE que podem ser obtidos em consulta ao site oficial da Empresa.

Adicionalmente, outros potenciais fornedores:
Na forma do Proc SEI nº 0007255-46.2016.6.02.8000:

Usetech
www.usetech.net
Maxwell Pinto - Divisão Comercial
e-mail: maxwell@usetech.net

SWT
www.swt.com.br
Bernadete Sabino - Gerente de Contas
e-mail: bsabino@swt.com.br
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HPE
hpe.com
Anderson Marques - Technology Services Brazil
e-mail: anderson.marques@hpe.com

Outros listados em pesquisa de cotação da SC
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
teltec@teltecnetworks.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infniit.com.br
bsabino@swt.com.br
breno@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
gpereira@supriservice.com.br
Comercial@lta-rh.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
vendas@newsupri.com.br
negocios@chipcia.com.br
info@xtech.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
northware@northware.com.br
sercon@tricor.com.br
toplicita@hotmail.com
nwx@ig.com.br
contato@enfasecomercial.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
bruno.leandro@frontiers.com.br
ronaldo.araujo@hpe.com
lofredo@hpe.com

Maceió, 24 de julho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/07/2018, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 24/07/2018, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 25/07/2018, às 17:23, 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.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0411475 e o código CRC 70DC41DD.

0004193-27.2018.6.02.8000

Estudos Preliminares CIE 0411475

0411475v14

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 35

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2018.

À CIE,
Após assinatura do competente documento, para as
providências pertinentes, em face da natureza da unidade na
contratação pretendida.
Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 25/07/2018, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0412017 e o código CRC D765D3C1.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0412017
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Proposta Comercial

1 de 1

Assunto: Proposta Comercial
De: "Gilson S. Pereira" <gpereira@supriservice.com.br>
Data: 06/08/2018 08:44
Para: 'Cris no Hermano de Bulhões' <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Prezado,
Segue conforme soilicitado.

Atenciosamente,

Gilson S. Pereira
Diretor Comercial

27 3211 6600 – 27 99973 0716
Praça San Martin, 84, Sala 105,
Praia do Canto – Vitória – ES - 29055-170
gpereira@supriservice.com.br
www.supriservice.com.br

Anexos:

20180806 - TRE - Alagoas .pdf

E-mail empresa Supri Service (0416053)

508KB
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06/08/2018 14:26

Vitória, 06 de agosto de 2018.

Ao
TRE-AL
Atenção
Sr. Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/CIE
Seção de Suporte Operacional
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Telefone Móvel: (82) 99114-9951
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br

Prezado Senhor, somos uma empresa especializada em TI, capaz de lhe dar um atendimento
eficiente e personalizado.
Estamos no mercado a mais de 10 anos, com a finalidade de lhe oferecer soluções práticas e
inteligentes, com qualidade e confiabilidade.
Apresentaremos a seguir nossa proposta de venda e ou prestação de serviços.
Na certeza de lhe oferecermos organização, responsabilidade, segurança e supervisão dos
nossos serviços, nos colocamos a sua disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Gilson Santos Pereira
Gerente de Conta

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

Tel.: 27 3211 6600 – Fax: 27 3211 6608
CNPJ: 03.607.073/0001-34
E-mail: comercial@supriservice.com.br

Proposta empresa Supri Service (0416055)
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Proposta Comercial
Especificações
 Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida inicialmente até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
 O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
 Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
 Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber

Qtd Número Serial

Descrição

AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R

HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21

1

BRC51066TY

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21

1

BRC51066TX

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN3AF5601Z

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F

HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0WN

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

Tel.: 27 3211 6600 – Fax: 27 3211 6608
CNPJ: 03.607.073/0001-34
E-mail: comercial@supriservice.com.br

Proposta empresa Supri Service (0416055)
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J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05
C8S56A

1

BRC6157JN2

1

2S6515D213

HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy
HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

Valor total: R$ 161.000,00
Validade da proposta: Até 30 (trinta) dias;
Prazo de entrega: A partir de 30 (trinta) dias;
Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento;

Nesta cotação está incluso todos os custos relativos a impostos, taxas e etc.

Gilson Santos Pereira
Gerente de Conta

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

Tel.: 27 3211 6600 – Fax: 27 3211 6608
CNPJ: 03.607.073/0001-34
E-mail: comercial@supriservice.com.br

Proposta empresa Supri Service (0416055)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Termo de Referência - TIC nº 15 / 2018
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto
02. Quantidade

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE, em uso neste Tribunal.
01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à infraestrutura de TIC
composta pelos equipamntos do fabricante HPE, mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança
como também quanto à novas implementações e recursos/firmwares.
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Com base nos estudos preliminares, doc. 0411475, a pretendida contratação é estimada em R$ 103.611,00, a ser
confirmada pela Seção de Compras.

07. Adjudicação

Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos marca HPE, onde é executado o Sistema de
Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e SADP,
tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o desenvolvimento das atividades tanto internas
quanto o atendimento ao público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em si, com os equipamentos elencados)

08. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Termo de Referência - TIC 15 (0416062)
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Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvilvimento
das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo
prazo de implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
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para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitrante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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,
em inglês;

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;
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9.

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

10.

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

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber Qtd Número Serial Descrição
AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R

HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21 1

BRC51066TY

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21 1

BRC51066TX

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN3AF5601Z

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F

HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

J9407B

1

CN3BFFX0WN HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

HP 1‐port Power Injector
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J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05 1

BRC6157JN2

HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

C8S56A

2S6515D213

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
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
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fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar 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. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

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:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
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2.
3.
4.
5.

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.
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.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 06 de agosto de 2018.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 06/08/2018, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/08/2018, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0416062 e o código CRC 49F6E601.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
Segue, para avaliação de Vossa Senhoria e demais
providências, o Termo de Referência - TIC 15, doc.0416062, para
Contratação de Extensão de Garantia e Suporte para Equipamentos
HPE em uso neste Tribunal.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 06/08/2018, às 15:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0416119 e o código CRC 97D8B68B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2018.
À STI.

Senhor Secretário,
Como medida prévia às ações a cargo desta Secretaria de
Administração, devolvo os autos a V. Sa. para a aprovação formal do
Termo de Referência apresentado no evento nº 0416062, como
previsto no art. 111, inciso IV, da Resolução nº 15.904/2018, que
dispõem sobre o novo Regulamento da Secretaria deste Tribunal
Regional Eleitoral.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/08/2018, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0416434 e o código CRC 733DDC5D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4576 - TRE-AL/PRE/DG/STI

Nos termos do art. 111, inciso VI, da Resolução TRE/AL
nº 15.904/2018, aprovo o Termo de Referência - TIC 15,
doc. 0416062.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 07/08/2018, às 18:50,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0417009 e o código CRC 2F58B17B.
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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 agosto de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
Após aprovação que cabe a esta STI, segue, para
avaliação dessa Secretaria de Administração e demais providências,
o Termo de Referência - TIC 15, doc.0416062, para Contratação de
Extensão de Garantia e Suporte para Equipamentos HPE em uso
neste Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 07/08/2018, às 18:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0417012 e o código CRC A6553861.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0417012

0417012v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 51

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2018.

À Direção-Geral.
Assunto:
Aprovação.
Termo
Secretaria de Tecnologia da Informação.

de

Referência.

Senhor Diretor,
Em face do prescrito no Art 7.º, da Resolução n.º
15.787/2017, manifestando esta Secretaria o preenchimento
dos requisitos para continuidade da instrução, no que
respeita a sua competência, peço vênia para encaminhar os
autos a essa Direção-Geral, sugerindo que, aquiescendo com
o pedido formulado pela unidade demandante, encaminhe os
presentes para Coordenadoria de Material e Patrimônio, para
as providências do prescritas no Art. 8.º, da mencionada
Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/08/2018, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0417207 e o código CRC 113B748C.
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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 agosto de 2018.
Senhor Coordenador da COMAP,
Aquiescendo com a proposição oriunda da SAD, nos
termos assentados no doc. 0417207, solicito a essa Coordenadoria
que, de acordo com o disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017, proceda à necessária instrução processual e
demais medidas indispensáveis à contratação, objeto destes autos.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 09/08/2018, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0417410 e o código CRC 30E678BE.
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RES: Solicitaçã o de cotaçã o -Equipamentos HPE
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Assunto: RES: Solicitação de cotação -Equipamentos HPE
De: Willian Pegorini <Willian@telc.com.br>
Data: 10/08/2018 10:48
Para: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Bom dia,
Segue anexo a proposta comercial solicitada.
Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento que for necessário.
A .,

Willian C. Pegorini
Departamento Comercial - Gerente
( (65)3615-7730
( (65)98433-7777
* willian@telc.com.br
Rua Botafogo, 66 - Jd. Guanabara
Cuiabá, MT - Brasil - CEP: 78010-670

De: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de agosto de 2018 17:48
Para: Willian Pegorini <Willian@telc.com.br>
Assunto: Solicitação de cotação -Equipamentos HPE
Prezado Willian,

Solicito com extrema urgência cotação de preços para extensão de garan a de equipamentos HPE.

Especiﬁcações
Todos os componentes elencados deverão ter sua garan a estendida inicialmente até 31/12/2019,
incluindo o direito de uso de novas versões de so wares/ﬁrmwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de so ware 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

Lista de equipamentos englobados:
Partnumber
AM868B
AM868B
BL543A

Qtd
1
1
1

Número Serial
USB307U2J4
USB307U2J6
MXA220Z05D

Descrição
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

E-mail empresa Telc (0418475)
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JG219A
755258-B21
755258-B21
BL543B
JG219A
JG219A
JG219A
JG219A
J9420A
J9420A
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
780025-S05
C8S56A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CN51F5600R
BRC51066TY
BRC51066TX
MXA405Z0BS
CN3AF5601Z
CN3AF56027
CN3BBYV07B
CN3BBYV03F
SG3483N24Z
SG3483N251
CN3BFFX0TW
CN3BFFX0VZ
CN3BFFX0WN
CN3BFFX0Z9
CN3BFFX10Y
CN3BFFX11V
CN3BFFX128
CN3BFFX13F
CN3BFFX15N
CN3BFFX15P
CN3BFFX15Q
CN3BFFX15R
CN3BFFX15S
CN3BFFX15T
CN3BFFX15V
CN3BFFX15W
CN3BFFX15X
CN3BFFX15Y
CN3BFFX160
CN3BFFX161
CN3BFFX164
CN3BFFX166
CN3BFFX169
CN3BFFX16C
CN3BFFX16H
CN3BFFX16J
CN3BFFX16L
CN3BFFX16M
CN3BFFX16P
BRC6157JN2
2S6515D213

HP 5820AF-24XG Switch
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry
HP 5820AF-24XG Switch
HP 5820AF-24XG Switch
HP 5820AF-24XG Switch
HP 5820AF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller
HP MSM760 Premium Mobility Controller
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

-Cristino Hermano de Bulhões

E-mail empresa Telc (0418475)
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TRE-AL/STI/CIE
Seção de Suporte Operacional
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Telefone Móvel: (82) 99114-9951
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br

-This message has been checked by Libra Esva and is found to be clean.
Click here to mark it as spam.
Click here to blacklist sender

Anexos:

TELC - Renovação Suporte TRE-AL.pdf

E-mail empresa Telc (0418475)

294KB
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Proposta de Serviço
Telc

TRE-AL

10/08/2018
Cuiabá, MT

Proposta empresa Telc (0418476)
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Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ALAGOAS
A/c: Sr. Cristino Hermano Bulhoes

Carta de Apresentação

A TELC sempre buscou oferecer o que há de melhor e de última geração em soluções tecnológicas
convergentes atuando em Consultoria, Gestão e Execução de Soluções de TIC.
Nossa experiência e visão de futuro concede a sua empresa não apenas produtos.
A TELC está instalada em Cuiabá e tem atuação em Natal, Brasília, Belém e Rio de Janeiro.
Firmando parcerias com grandes indústrias de renome nacional e internacional, especializadas em
tecnologia de ponta.

A TELC busca o que há de melhor para o desenvolvimento das atividades cotidianas de sua empresa,
aumentando sua eficiência, produtividade e lucros.
TI é o nosso foco, inovação nosso objetivo e tecnologia nossa ferramenta para disponibilizá-la a
serviço dos seus negócios.
A TELC é especializada nas áreas de Consultoria em TI, Transmissão, Redes, Segurança de Redes e
Telefonia, e tem contribuído com muitas empresas e organizações ajudando-as a idealizar e desenvolver o
seu potencial.

Proposta empresa Telc (0418476)
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Áreas de Atuação:
•

Datacenter;

•

Infra-Estrutura e Cabeamento Estruturado;

•

Energia Elétrica e Estabilizada;

•

Segurança (Firewall, IPS, DLP, VPN e Balanceamento de Links);

•

Networking (Switches, Roteadores, Rede Wireless Gerenciada);

•

Redes Ópticas;

•

Redundância de Links;

•

Telefonia, VOIP

•

Fornecimento de solução de Servidores, Storage, Blades e Virtualização

•

Fornecimento de Computadores, Notebooks e Impressoras

•

Gerenciamento de Servidores

•

Outsourcing de Mão de Obra especializada em Tecnologia da Informação.

Temos atuação em clientes Privados e Governo Municipal, Estadual e Federal, onde atuamos com
Fornecimento, Consultoria, Instalação e Suporte para clientes como:
AMBEV – Assembleia Legislativa de Mato Grosso – Atacado Mendonça – Honda Auto Campo – Câmara
Municipal de Várzea Grande – Casa Civil de Mato Grosso – CEPROMAT - Colégio Maxi – Comando Geral da
Policia Militar de Mato Grosso - COOPERB - DATA PREV – Detran MT – DNIT – Fiat Domain – DPRF - DRT –
Estrela da Borracha – Exercito – Frigorífico Excelência - Grupo AMMAGI - Hospital Julio Muller – HPRINT –
IBGE – Instituto Cuiabano de Educação – Instituto Federal de MT – INFRAERO - INPE – ITAMARATY – IUNI
Educacional – Ministério da Fazenda – Ministério Público – Policia Federal – Policia Rodoviária Federal –
Grupo Aldo Locatelli – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - Radio Cultura – Receita Federal – RENOSA
Coca Cola – Sadia – SANECAP – SECITEC - Secretaria de Saúde de Mato Grosso – SEDITUR MT – SEDUC MT –
SEJUSP MT– SEMA MT – SEPLAN MT – SMTU MT - TRE-MT - Três Cinco Veículos - Tribunal de Justiça de MT
– UFMT - VANGUARDA - VIVO – UFRN – IFRN –Prefeitura municipal de Cuiabá – Ministério do Meio
Ambiente – Tribunal Regional Federal 1ª Região

Proposta empresa Telc (0418476)
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PROPOSTA COMERCIAL
Prezado(a) Senhor(a),
É com grande satisfação que encaminhamos nossa proposta para renovação de contrato de suporte e garantia, a
qual temos certeza que irá atender com segurança e confiabilidade a seu projeto.
PART NUMBER

QTD

NUMERO SERIE

EQUIPAMENTO

C8S56A

1

2S6515D213

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R

HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21

1

BRC51066TY

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21

1

BRC51066TX

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN3AF5601Z

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B

HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F

HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251

HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0WN

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

Proposta empresa Telc (0418476)
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J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05

1

BRC6157JN2

HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

Valor Total: R$ 139.900,00

Condições Gerais de Fornecimento:
1. Preço dos produtos: Os preços não são válidos para outras cotações e quantidades fora desta
proposta. Impostos e taxas já inclusos.
2. Pagamento: Até 30 dias corridos após entrega.
3. Prazo de Entrega: 30 dias após a confirmação do recebimento do empenho.
4. Vigência: 12 Meses
5. Validade: Esta proposta é válida por 60 dias, a partir da sua emissão.
Agradecemos a sua consulta e colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais.
Atenciosamente:

Willian C. Pegorini
Departamento Comercial
Tel: (65) 3615-7777 / Ramal: 7730

Proposta empresa Telc (0418476)

Aceite do Cliente
TRE-AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2018.

À SC,
Senhor Chefe,
Antevendo a diﬁculdade recorrente de obtenção de
cotações relativas à produtos de tecnologia da informação,
quando da elaboração dos estudos preliminares solicitamos
cotações a diversas empresas com objetivo de estimar o custo
da contratação.
Foram recebidas, então, propostas de apenas três
empresas e estas foram incluídas neste procedimento
administrativo como forma de auxiliar/subsidiar a fase de
cotação, docs. 0411414, 0416055 e 0418476.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 10/08/2018, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0418477 e o código CRC 4C4FF4DB.
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COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – COMAP
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA nº 0004193-27.2018
EQUIPAMENTOS HP EM USO - INFRAESTRUTURA DE TIC TRE/AL – EXTENSÃO DE GARANTIA ATÉ 31/12/2019 – VALORES PRATICADOS
Item
Partnumber
Qtd
Número Serial
Vigência
Descrição
Valor mês

Valor Total

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 375,77

R$ 4.509,24

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

20

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

7

Planilha Valores praticados (0426864)
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32

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

41

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

44

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
Valor Total Estimado

Planilha Valores praticados (0426864)
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R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 225,52

R$ 2.706,24
R$ 69.142,08

28/08/2018

DrCalc - Seu guia de cálculos na Web.

Valores Informados Para o Cálculo
Valor Nominal

R$ 69.142,08

Indexador

IPCA (IBGE)

Metodologia

Critério mês cheio.

Período da correção

Dezembro/2017 a Agosto/2018

Valores Calculados
Fator de correção

243 dias

1,033950

Percentual correspondente

243 dias

3,394966 %

Valor em 1/8/2018

=

R$ 71.489,43

Fechar

Imprimir

http://drcalc.net/camb_correcao_expres2.asp?valor=69142,08&indice=9&mesorigem=12&anoorigem=2017&mesdestino=08&anodestino=2018&button1=2018

Demonstrativo Correção valor pelo IPCA (0427017)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 65

1/1

30/08/2018

DrCalc - Seu guia de cálculos na Web.

Conversor de Moedas

Cotação: 27/12/2017
Fechar

De
Valor

REAL/BRASIL (BRL)
BRL 69.142,08

Imprimir
Para
Valor Compra
Valor Venda

DOLAR DOS EUA (USD)
USD 20.936,22

USD 20.929,31

BRL 1.00 = USD 0,3028 COMPRA
BRL 1.00 = USD 0,3027 VENDA
USD 1.00 = BRL 3,3025 COMPRA
USD 1.00 = BRL 3,3025 VENDA

http://drcalc.net/camb_conversorhome2.asp?Cotacao=27/12/2017&Amount=69142,08&From=119&To=156&exe=Executar&Processo=Executar&ml=&it=

Cotação dolar 27.12.17/30.08.18 (0427906)
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30/08/2018

DrCalc - Seu guia de cálculos na Web.

Conversor de Moedas

Cotação: 24/8/2018
Fechar

De
Valor

REAL/BRASIL (BRL)
BRL 69.142,08

Imprimir
Para
Valor Compra
Valor Venda

DOLAR DOS EUA (USD)
USD 16.925,98

USD 16.925,98

BRL 1.00 = USD 0,2448 COMPRA
BRL 1.00 = USD 0,2448 VENDA
USD 1.00 = BRL 4,0850 COMPRA
USD 1.00 = BRL 4,0850 VENDA

http://drcalc.net/camb_conversorhome2.asp?Cotacao=30/08/2018&Amount=69142,08&From=119&To=156&exe=Executar&Processo=Executar&ml=&it=

Cotação dolar 27.12.17/30.08.18 (0427906)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5263 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SC

À SAD,
Senhor Secretário,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de
Contratações para realização de pesquisa de preços, visando à
contratação anual da extensão de garantia e suporte para os 44
(quarenta e quatro) itens relacionados no Termo de Referência TIC
15 (0416062), incluindo
o direito de uso de novas versões
de softwares/firmwares.
A título de colaboração, como feito em outros
procedimentos e de extrema valia para esta Seção, foram juntadas
pela unidade técnica requisitante em 0418477, 3 (três) propostas de
preços para prestação dos serviços das empresas Plugnet
Informática (evento 0411414), no valor global de R$ 103.611,00
(cento e três mil, seiscentos e onze reais); SupriService
(evento 0416055), no valor total de R$ 161.000,00 (cento e sessenta
e um mil reais); e da Telc (0418476), no valor global de R$
139.900,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos reais), sem
especiﬁcação de preços individualizados por equipamento, com
média global no valor de R$ 134.837,00 (cento e trinta e quatro mil,
oitocentos e trinta e sete reais).
Registre-se que o atual contrato de extensão de garantia
e suporte dos equipamentos HPE em uso no TRE-AL, ﬁrmado com a
Plugnet Comércio e Representações Ltda, conforme Nota de
Empenho 2017NE000981, de 27 de dezembro de 2017
(evento 0335320 - PA 0007255-46.2016.6.02.8000), no valor de R$
66.336,09 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e nove
centavos), tem vigência até 31/12/2018, contemplando os itens do TR
(0416062), à exceção de dois equipamentos com número serial
diferentes dos anteriores, porém com mesmos partnumbers.
Diante das diﬁculdades normalmente encontradas para
obtenção de orçamentos na área de TI, como também de obtenção de
preços praticados por outros órgãos governamentais, em razão da
especiﬁcidade e características individuais de cada item do TR e
tendo em vista o elevado resultado obtido pela média dos orçamentos
acima apresentados, quando comparado ao valor vigente da
Informação 5263 (0427907)
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contratação, trouxemos aos autos um quadro demonstrativo
(0426864), com os mesmos valores mensais estimados para a
contratação atual de garantia e suporte de cada item, anualizandoos, e encontramos o valor total de R$ 69.142,08 (sessenta e nove
mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos).
Corrigindo esse valor monetariamente até a presente
data, pelo IPCA, conforme demonstrado em 0427017, chegamos ao
resultado de R$ 71.489,43 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta
e nove reais e quarenta e três centavos) - para agosto de 2018.
Outrossim, atualizando esse mesmo valor pela variação
da moeda americana (dolar americano), também até esta data, com
base no percentual de 23,6941%, conforme índices extraídos na
internet (0427906) em http://drcalc.net/, obtivemos o valor de R$
85.524,67 (oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
sessenta e sete centavos).
Assim, diante de todo exposto apurado, tão somente com
base nos dados objetivos de que dispomos, sugerimos o
encaminhamento dos autos à unidade técnica demandante dos
serviços, para apreciação e análise crítica dos valores encontrados,
em consonância com os conhecimentos técnicos especializados que
detêm, e, se for o caso, deliberação quanto à estimativa de preço que
deverá balizar a nova contratação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 30/08/2018, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 30/08/2018, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 30/08/2018, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0427907 e o código CRC 7310B526.

0004193-27.2018.6.02.8000

Informação 5263 (0427907)

0427907v38
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2018.

Acatando a sugestão da SEIC, na Informação nº
5263 (0427907), direciono o feito à COINF, considerando
a expertise técnica peculiar dos
servidores
dessa
unidade, para análise complementar dos valores levantados
que servirão como estimava de preço para a nova contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2018, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0432191 e o código CRC 8AF707C2.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0432191

0432191v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2018.

À SAD
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0432191, esta
unidade em caráter auxiliar, informa quanto aos preços
apurados, na forma da Informação 5263, doc. 0427907, o
seguinte:
De fazer observar que a renovação anterior para itens
conexos contemplou apenas período de 07 (sete) meses;
A presente renovação busca o período de 01 (um) ano.
Portanto, para os itens conexos, a de se majorar
proporcionalmente 05 (cinco) meses;
Após a majoração de 05 (cinco) meses, aplicar, por
entender pertinente o percentual de 23,6941% da
Informação 5263.
Itens conexos:
Item "HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle", P/N C8S56A,
Serial Number 2S6515D213, o valor englobou o período de
15/06/2018 a 31/12/2018 (R$ 2.454,00 HW + R$ 460,00 SW) Atualizado para 12 meses = R$ 4.162,85 (majoração proporcional
projetada: R$ 1.248,85 X 1,236941 = R$ 1.544,75)
HP 5820AF-24XG Switch, P/N JG219A , Serial
Number CN51F5600R, o valor englobou o período de 11/05/2018 a
31/12/2018 (R$ 5479,00 HW + R$ 567,00 SW) - Atualizado para
12 meses = R$ 8.637,14 (majoração proporcional projetada:
R$ 2.591,14 X 1,236941 = R$ 3.205,09)

Desta forma, ante ao exposto, além de entender
Despacho COINF 0434327
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pertinente a aplicação de fator de atualização vinculado à
variação do dolar americano, moeda usualmente aplicável a
itens de TI, sugere-se a majoração dos itens acima pelo
exposto.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/09/2018, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0434327 e o código CRC 71F8FDE0.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0434327

0434327v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2018.

À Seção de Instrução de Contratações.
estimados.

Assunto: Avaliação. Ponderações. COINF. Valores

Senhor Chefe,
A Coordenadoria de Infraestrutra, após solicitação
dessa unidade, promoveu análise pertinente à estimativa
formulada nos presentes autos, sugerindo, ao ﬁm, a
majoração do preço apresentado, pela razões ponderadas no
despacho SEI 0434327.
Em face do exposto, pela plausibilidade dos
argumentos, em especial no que respeita ao período de
cobertura, envio o presente a Vossa Senhoria para avaliação e
pronunciamento.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2018, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0435237 e o código CRC 2FC52D5D.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0435237

0435237v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6028 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Senhor Chefe da Seção de Instrução de Contratações,
Conﬁrmamos a informação 5263 desta SEIC (0427907),
uma vez que os valores dos itens conexos apontados pela unidade
técnica requisitante no Despacho COINF 0434327 já estão
anualizados na coluna Valor Total, conforme quadro 0426864, com a
obtenção do valor de R$ 69.142,08 (sessenta e nove mil, cento e
quarenta e dois reais e oito centavos), levando-se em conta os
mesmos valores mensais da contratação atual, ﬁrmada em dezembro
de 2017 para a renovação/extensão de garantia e suporte dos itens
relacionados no Termo de Referência TIC 15 (0416062).
Convertendo esse valor para a moeda americana em
dezembro de 2017 (0427906), encontramos o valor de US$
20.936,22 (vinte mil, novecentos e trinta e seis dólares americanos, e
vinte e dois centavos), equivalente ao valor atual de R$
83.924,93 (oitenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e
noventa e três centavos), conforme quadro 0442075, cujo índice
de variação está na ordem de 21,38% - um pouco abaixo do
informado em 30/08/2018.
Lembramos, por oportuno, que a média encontrada com
base nos orçamentos das empresas Plugnet, SupriService e Telc
indicadas na Informação SEIC 5263 (0427907) é de R$ 134.837,00
(cento e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais) para a
prestação dos serviços requeridos.
Assim, tendo em vista os dados acima e o entendimento
da unidade técnica requisitante manifestado no Despacho
COINF 0434327, quanto à pertinência de atualização dos valores
aplicáveis usualmente aos itens de TI pela variação do dolar
americano, encaminhamos os autos para deliberação, registrando,
uma vez mais, a importância e a necessidade de participação efetiva
daquela unidade para viabilizar a formação de preços dos produtos
demandados na área.
Respeitosamente,

Informação 6028 (0442517)
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 02/10/2018, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0442517 e o código CRC 3DAA4A2D.

0004193-27.2018.6.02.8000

Informação 6028 (0442517)

0442517v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2018.

À SAD.
Senhor Secretário,
Em atenção ao DESPACHO GSAD 0435237, a Seção
de Instrução de Contratações - SEIC, apoiada na Informação
6028 desta unidade (0442517), vem informar que os preços
dos itens conexos apontados pela unidade técnica
(requisitante)
no
DESPACHO
COINF 0434327 foram
anualizados na coluna "Valor Total", com a obtenção do
montante de R$ 69.142,08 (sessenta e nove mil, cento e
quarenta e dois reais e oito centavos).
Aproveitando a oportunidade e considerando que o
tema está em análise pelas unidades internas de controle e
orientação de gestão (v. SEI 0002984-57.2017.6.02.8000), a
SEIC, mais uma vez, vem reiterar a ausência de conhecimento
técnico e por conseguinte a ausência de conhecimento de
mercado para relatar diﬁculdades para estimar o preço justo
para contratação de serviços e produtos da área de tecnologia
da informação
e comunicação,
ressalvados
aqueles
considerados serviços comuns e equipamentos denominados
de "prateleiras".
Observa também esta unidade que a diﬁculdade
estende até aos técnicos da área de informática. Registro
nesse sentido foi feito no evento 0418477.
Parece que, conforme já dissemos no SEI
supracitado, tratam-se de oligopólios, quiçá, monopólios, por
meio dos quais apenas poucos, às vezes um só fornecedor
pode ofertar proposta e/ou participar de certame licitatório da
área geográfica do interessado.
Despacho SEIC 0451484
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Senão vejamos.
A contratação atual, celebrada por este Tribunal e a
empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
nos autos do SEI 0007255-46.2016.6.02.8000, objeto do
Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 57/2017, foi fechada em R$
66.336,09 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e
nove centavos ) - v. eventos 0333087 e 0335320.
Nesse processo, ressalvada a proposta do
fabricante encaminhada pela unidade requisitante dos
serviços e que serviu de apoio para estimar a despesa por
aquela unidade e por esta (v. evento 0168875), a única
empresa que encaminhou proposta solicitada pela SEIC foi a
USETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP - v.
eventos 0308542 e 0309793.
Nestes
autos
(SEI 0004193-27.2018.6.02.8000)
foram carreadas as propostas das empresas PLUGNET
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., no preço de R$
103.611,00 (cento e três mil, seiscentos e onze reais), datada
do dia 18 de julho de 2018, e que serviu de apoio para
unidade técnica estimar a despesa da contratação (v.
eventos 0411414 e 0411475), SUPRISERVICE INFORMÁTICA
LTDA. EPP, no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um
mil
reais),
emitida
em
06/08/2018
(v.
eventos 0416053 e 0416055),
e
TELC
TELECOM
EMPREENDIMENTOS LTDA., no montante de R$ 139.900,00
(cento e trinta e nove mil e novecentos reais), emitida no dia
10 de agosto de 2018 (v. eventos 0418475 e 0418476).
Registre-se que essas propostas somente foram
trazidas aos autos graças ao esforço hercúleo da unidade
requisitante.
Convertendo-se as citadas propostas para a moeda
americana, cotada no dia da emissão daquelas propostas, e
tendo como fonte a cotação do câmbio fornecida no site do
Banco Central do Brasil, obtivemos os seguintes dados:
a) preço atualmente praticado pela PLUGNET
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
conforme
convenção celebrada pelo TRE/AL: R$ 66.336,09, emitida em
15/12/2017, com cotação do dólar em R$ 3,3137 (três reais
vírgula trinta e um trinta e sete), equivale a USD 20.018,73
(vinte mil, dezoito dólares e setenta e três centavos) - v.
Despacho SEIC 0451484
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eventos 0333087 e 0451667;
b) preço da proposta da empresa PLUGNET
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - R$ 103.611,00
(cento e três mil, seiscentos e onze reais), de 18 de julho de
2018, com cotação do dólár americano em R$ 3,8468 (três
reais vírgula oitenta e quatro sessenta e oito), equivale a USD
26.934,33 (vinte e seis mil, novecentos e trinta dólares e
trinta e três centavos) - 0411414 e 0451672;
c) preço da proposta da empresa SUPRISERVICE
INFORMÁTICA LTDA. EPP - R$ 161.000,00 (cento e sessenta
e um mil reais), de 06 de agosto de 2018, com cotação do
dólar em R$ 3,7208 (três vírgula setenta e dois zero oito),
equivale a USD 43.270,26 (quarenta e três mil, duzentos e
setenta dólares e vinte e seis centavos) - v. eventos 0416055 e
0451676; e,
d) preço da proposta da empresa TELC TELECOM
EMPREENDIMENTOS LTDA. - R$ 139.900,00 (cento e trinta e
nove mil e novecentos reais), emitida em 10 de agosto de
2018, com cotação do dólar em R$ 3,8466 (três reais, vírgula
oitenta e quatro sessenta e seis), equivale a USD 36.369,78
(trinta e seis mil, trezentos e sessenta e nove dólares e
setenta e oito centavos) - v. eventos 0418476 e 0451684.
DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS.
Consoante já informado acima, há diﬁculdades em
se obter propostas de orçamento para aquisição e/ou
manutenção de equipamentos, bem como de serviços na área
de Tecnologia da Informação e Comunicação, seja em função
da restrição do mercado (ou até reserva de mercado), seja em
função da singularidade do equipamento ou do serviço
desejado, ressalvado, conforme já dissemos, os denominados
serviços comuns e equipamentos de "prateleira".
Quanto à restrição ou à reserva de mercado parece
a esta seção patente em todas as instruções relativas a
procedimentos da área de tecnologia da informação e
comunicação, pois, na maioria das vezes só uma
empresa autorizada pelo fabricante envia orçamento e/ou
participa do certame licitatório.
Quanto à singularidade, esta seção entende como
singular e complexa as instruções relativas a aquisições de
equipamentos de informática ou contratação de serviços
Despacho SEIC 0451484
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relativos a área de TIC que não sejam produtos ditos "de
prateleira" ou comuns, dada a ausência de conhecimento
técnico pelos servidores desta unidade, fato do conhecimento
de todos e difundido na Secretaria deste Tribunal.
Não é à toa que o Ministério de Planejamento e
Gestão, por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – MP/SLTI, fez editar a Instrução Normativa
MP/SLTI Nº 4, de 11 de setembro de 2014, para regulamentar
as contratações relativas à tecnologia da informação e
comunicação, aplicando-se subsidiariamente às normas
relativas à contratações gerais, recomendando o apoio de
outras áreas administrativas da unidade contratante, a
exemplo das áreas de compras e de licitações e contratos (v.
Capítulo III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS -, daquela instrução
normativa que ora anexamos) - v. evento 0445225.
Ressalte-se, no entanto, que o Poder Judiciário
deverá seguir
as
orientações
do
CNJ
e
aplicar,
subsidiariamente, as normas do MPOG.
Por outro lado, observa-se que, mesmo cotadas em
dólares, há uma diferença de até 100% (cem porcento) entre
as propostas para o mesmo objeto. Observa-se, ainda,
cotejando
ambos
os
processos
(SEI 000298457.2017.6.02.8000 e SEI 0004193-27.2018.6.02.8000), que
foram as mesmas empresas que encaminharam propostas para
os 2 (dois) processos e, no caso de algumas, nas mesmas
datas, o que demonstra a falta de concorrência entre elas e
que uma delas atende, em tese, a região geográﬁca que o
órgão solicitante da proposta está localizado.
POSTO ISTO, vimos sugerir:
a) pronunciamento da unidade técnica: primeiro
pelo conhecimento técnico da matéria (óbvio), e depois por
conhecer o mercado e, possivelmente, o preço praticado pelas
empresas, considerando a singularidade e complexidade do
objeto, pelo menos para esta seção, sobre a situação fática
aqui exposta;
b) dentre os preços informados/convertidos (em
dólar) certiﬁcar, se possível, qual o mais compatível com o
mercado de tecnologia de informação e comunicação para
atender à demanda solicitada nestes autos;
c) pronunciamento
Despacho SEIC 0451484
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às

unidades envolvidas o procedimento a ser adotado para
aquisição e contratação de equipamentos e serviços de
tecnologia da informação e comunicação (ressalvaldos os
equipamentos ditos "de prateleira" e serviços considerados
comuns), tendo em vista as orientações e jurisprudência do
Tribunal de Contas da União e as normas regulamentares
acima mencionadas, e,
d) pronunciamento da Assessoria Jurídica/DG para
orientação das unidades envolvidas em contratações de
tecnologia da informação e comunicação (ressalvaldos os
equipamentos ditos "de prateleira" e serviços considerados
comuns), inclusive quanto à eventual contratação mediante
inexigibilidade de licitação, vez que os fabricantes (no
cotidiano) geralmente autorizam uma determinada empresa a
apresentar proposta de orçamento e/ou participar do certame,
oportunidade em que esta seção de instrução poderia solicitar
ao fornecedor cópias de notas ﬁscais, notas de empenho
referentes à venda de produtos ou prestação de serviços a
outros órgãos da Administração Pública, considerando a
legislação aplicada à espécie e orientação/jurisprudência do
Tribunal de Contas da União e normas regulamentares.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 18/10/2018, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 18/10/2018, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0451484 e o código CRC 4AA307AA.
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Cotações e boletins
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
14/12/2017 a 15/12/2017.
Clique para obter a tabela completa (
Data

CSV - 2 KB )

Tipo

Cotações em Real1/
Compra

14/12/2017
15/12/2017

A
A

3,3326
3,3176

Venda
3,3332
3,3182

1/ -

Moeda contra Real
Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa
média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
4/ -

Fonte: Thomson Reuters.

O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao
dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões no fornecimento dos
serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação.

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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Cotações e boletins
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
17/07/2018 a 18/07/2018.
Clique para obter a tabela completa (
Data

CSV - 2 KB )

Tipo

Cotações em Real1/
Compra

17/07/2018
18/07/2018

A
A

3,8665
3,8468

Venda
3,8671
3,8474

1/ -

Moeda contra Real
Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa
média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
4/ -

Fonte: Thomson Reuters.

O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao
dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões no fornecimento dos
serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação.

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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Cotações e boletins
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
05/08/2018 a 06/08/2018.
Clique para obter a tabela completa (
Data

CSV - 2 KB )

Tipo

Cotações em Real1/
Compra

06/08/2018

A

3,7208

Venda
3,7214

1/ -

Moeda contra Real
Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa
média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
4/ -

Fonte: Thomson Reuters.

O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao
dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões no fornecimento dos
serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação.

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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Cotações e boletins
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
09/08/2018 a 10/08/2018.
Clique para obter a tabela completa (
Data

CSV - 2 KB )

Tipo

Cotações em Real1/
Compra

09/08/2018
10/08/2018

A
A

3,8024
3,8466

Venda
3,8030
3,8472

1/ -

Moeda contra Real
Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa
média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
4/ -

Fonte: Thomson Reuters.

O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao
dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões no fornecimento dos
serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação.

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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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 outubro de 2018.

Gestão.

À Assessoria de Contas Eleitorais e de Apoio à
À Assessoria Jurídica.

Assunto: Cotação. Preços. Serviços de Tecnologia
da Informação e Comunicação. Limitação. Unidades.
Senhor(a) Assessor(a),
Em simetria com o tratado nos autos do
Procedimento
Eletrônico
n.º 0002984-57.2017.6.02.8000,
evoluo os presentes autos à apreciação de Vossas Senhorias,
em atenção aos apontamentos de letras "c" e "d" do Despacho
SEIC 0451484.
Em paralelo, devolvo o feito à SEIC, para concluir a
instrução com base nos preços apresentados pela Unidade
demandante, obtidos em pesquisa por ela realizada (Despacho
SSO 0418477), uma vez que engloba três fornecedores e é o
que se tem nos autos, em dados objetivos, como
representativo do mercado.
Aferido os preços médios estimados, a SEIC deverá
remeter o feito à SGO/COFIN, para emitir reserva de crédito,
e também à SLC, para elaborar a minuta do edital.
Atenciosamente.
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2018, às 20:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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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
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: CONSULTA SOBRE COTAÇÃO DE PREÇOS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Parecer nº 1704 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Secretário de Administração,

Tratam os autos de consulta formulada pelo titular
da Seção de Instrução de Contratações - SEIC, vinculada à
Coordenadoria de Material e Patrimônio, conforme se
depreende do despacho 0451484, quanto à metodologia a ser
adotada na formação de preços para aquisição de serviços e
produtos de Tecnologia de Informação e Comunicação, nos
casos outros que não serviços comuns e equipamentos de
"prateleira".
No que concerne a esta Assessoria Jurídica, aquela
Seção questiona a possibilidade de se adotar, em tais casos, a
inexigibilidade de licitação, considerando a reserva de
mercado e a diﬁculdade de obtenção de cotações
equiparáveis. O chefe da SEIC prosseguiu, sugerindo como
forma de metodologia de pesquisa de preços, a comparação
de notas ﬁscais e notas de empenho referentes à venda de
produtos ou prestação de serviços a outros órgãos da
Administração Pública.
Segundo o que estabelece o art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, apenas a lei pode afastar o dever da
Administração Pública de prescindir da realização do devido
procedimento licitatório em suas contratações.
A Lei nº 8.666/93, por sua vez, estabelece duas
modalidades de contratação direta: a dispensa de licitação e
a inexigibilidade de licitação.
A contratação direta baseada em inexigibilidade de
licitação encontra-se prevista no art. 25 da Lei nº 8.666/93,
segundo a qual será “inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição”.
Por inviabilidade de competição, entende-se a
ausência de um ou mais pressupostos à instauração do
certame, como por exemplo a falta de potenciais
competidores, no caso de fornecedor exclusivo, ou a
impossibilidade de estabelecer critérios objetivos para o
julgamento e seleção da melhor proposta. Logo, podemos
concluir que a inexigibilidade de licitação decorre da
impossibilidade de selecionar a melhor proposta por meio de
procedimento competitivo.
Sobre inexigibilidade de licitação, Marçal Justen
Filho explica:

"É inexigível a licitação quando a disputa
for inviável. Havendo viabilidade e
disputa
é
obrigatória
a
licitação,
excetuados os casos de 'dispensa' imposta
pela Lei. (...) A inexigibilidade deriva da
natureza das coisas." (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à lei de licitações e
contrato administrativos. 14. ed. São
Paulo: Dialética, 2010, p.300)
Em consulta ao site da Zênite Consultoria e
Eventos, contratada pela Justiça Eleitoral par aprestação de
serviços de consultoria em licitações e contratos,

Parecer 1704 (0452836)
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serviços de
encontramos:

consultoria

em

licitações

e

contratos,

"INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A inexigibilidade de licitação decorre da
inviabilidade de competição, por força da
ausência de algum(ns) dos pressupostos
que autorizariam a instauração do
certame. Essa inviabilidade de competição
deriva da ausência de pluralidade de
sujeitos em condições de contratar ou da
impossibilidade de se comparar bens
heterogêneos, pois, nesse caso, não há
como estabelecer critérios objetivos de
julgamento.
Nesse tocante, mister transcrever as
palavras de Celso Antônio Bandeira de
Mello sobre objetos licitáveis:
'São licitáveis unicamente objetos que
possam ser fornecidos por mais de uma
pessoa, uma vez que a licitação impõe
disputa,
concorrência,
ao
menos
potencial, entre os ofertantes... Só se
licitam
bens
homogêneos,
intercambiáveis, equivalentes. Não se
licitam coisas desiguais. Cumpre que
sejam confrontáveis as características do
que se pretende e que quaisquer objetos
em certame possam atender ao que a
Administração almeja.' (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 14.
ed.
São
Paulo:
Malheiros, 2002. p. 480-481.)
O
legislador
não
deﬁniu
inviabilidade de
competição, trazendo apenas um rol exempliﬁcativo de
situações que a ensejam nos incisos do art. 25, o que se pode
concluir, também, por força do emprego da expressão em
especial no caput do referido artigo." (Grifos nossos)
Pelo relato dos autos, smj, não estamos diante de
uma situação de inexigibilidade de licitação, posto que não
restou conﬁgurada a inviabilidade de competição. Ao que
parece, o problema reside na diﬁculdade de formulação de
preço médio razoável, que possibilite a realização do certame
de forma satisfatória. Neste aspecto, é interessante considerar
que as três propostas juntadas pela Coodernadoria
de
Infraestrutura, no despacho 0418477, atendem ao estipulado
no termo de referência no que concerne ao ponto de vista
técnico. Logo, não há que se falar em objeto único, tampouco
em inviabilidade de competição.
As transcrições revelam similaridade entre este
caso e aquele que está com discussão do PA SEI n.º 000298457.2017.6.02.8000. Aplicação das regras de hermenêutica
jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de
decidir).
Isso posto, quanto à alínea "d" do despacho
0451484, esta Assessoria Jurídica entende que não se trata de
hipótese de inexigibilidade de licitação. Tanto é assim que, na
fase de cotação, foram obtidas três propostas : a) empresa
PLUGNET
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.;
b) SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA. EPP e c) TELC
TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA.
É o parecer, smj.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 22/10/2018, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/10/2018, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0452836 e o código CRC CAC06306.

0004193-27.2018.6.02.8000

0452836v3

Parecer 1704 (0452836)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 90

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2018.

À SAD.
Senhor Secretário,
Preliminarmente, sem prejuízo do cumprimento da
determinação de Vossa Senhoria, esta Seção de Instrução de
Contratações/COMAP vem informar que tem conhecimento
básico da Lei Nº 8.666/93 e que não consultou à AJ-DG se o
caso concreto tratava de inexibilidade de licitação, mas
dos fatos apresentados/colhidos em procedimentos de
contratação de equipamentos e serviços de TIC no âmbito
desta unidade. Tendo em vista a não clareza da consulta feita
pela unidade (SEIC), vimos reaﬁrmar nossa consulta quanto à
orientação daquela assessoria no que diz respeito ao
procedimento a ser observado em contratações de tecnologia
da informação e comunicação, nos termos da jurisprudência
do TCU e, ainda, das normas regulamentares, em especial da
Instrução Normativa MP/SLTI nº 4/2014, e orientações do
CNJ.
Em
estrito
cumprimento
ao
Despacho
GSAD 0452059 e considerando os limites delineados por
aquele Gabinete, a SEIC vem apresentar a média estimada das
propostas de preços em USD 35.524,79 (trinta e cinco mil,
quinhentos e vinte e quatro dólares e setenta e nove
centavos), o que equivale em R$ 131.075,82 (cento e trinta e
um mil, setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos,
considerando a cotação da moeda americana, para compra, na
data de hoje (22/10/2018) em R$ 3,6897 (três reais vírgula
sessenta e oito noventa e sete), conforme documentos em
anexo (0453142 e 0453146).
Despacho SEIC 0453081
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Por oportuno, informamos que o preço atualmente
praticado pela contratada - PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. é de USD 20.018,73 (vinte mil,
dezoito dólares e setenta e três centavos) - v. 0333087.
Por outro lado, a referida empresa apresentou por
ocasião de solicitações de propostas orçamentárias o preço de
USD 26.934,33 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro
dólares e trinta e três centavos) - v. 0411414.
Posto
isto, vimos sugerir como estimativa da
despesa o preço praticado pela contratada, ou seja, USD
20.018,73 (vinte mil, dezoito dólares e setenta e três
centavos), que convertida para a cotação do dólar hoje temos
R$ 73.863,11 (setenta e três mil, oitocentos e sessenta e três
reais e onze centavos), com participação exclusiva de
microempresas ou empresas de pequeno porte
À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 22/10/2018, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 22/10/2018, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0453081 e o código CRC 18367A91.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0004193-27.2018.6.02.8000

Unidade

1

serviço

Extensão de Garantia e Suporte

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

PLUGNET (0411414)

26.934,33

-8.590,46

Não aplicável

TELC (418476)

36.369,78

844,99

Não aplicável

SUPRISERVICE (416051)

43.270,26

7.745,47

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
18,85%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

35.524,79

3

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

6.695,83

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

35.524,79

#VALOR!

(Preço Unitário)

0

Anexo PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS COTAÇÃO EM DÓLAR (0453142)
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Cotações e boletins
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de
19/10/2018 a 22/10/2018.
Clique para obter a tabela completa (
Data

CSV - 2 KB )

Tipo

Cotações em Real1/
Compra

19/10/2018
22/10/2018

A
A

3,7073
3,6897

Venda
3,7079
3,6903

1/ -

Moeda contra Real
Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa
média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
4/ -

Fonte: Thomson Reuters.

O Banco Central não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de paridades das moedas, ou qualquer outro, salvo a paridade relativa ao
dólar dos Estados Unidos da América em relação ao Real. Igualmente, não se responsabiliza pelos atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicação, interrupção, falha ou pelas imprecisões no fornecimento dos
serviços ou informações. Não assume, também, responsabilidade por qualquer perda ou dano oriundo de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições, bem como pelo uso inadequado das informações contidas na transação.

https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao

Anexo COTAÇÃO DO DOLAR 22.10.2018 (0453146)
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2018.

Reporto-me ao Despacho GSAD 0452059 e ao
Despacho SEIC 0453081, para remeter os presentes autos à
COFIN, para reserva de crédito no valor indicado pela SEIC,
no mencionado Despacho 0453081, para efeito de estimativa
de preços, sem prejuízo da análise da ACAGE, que ainda não
se pronunciou sobre a sistemática a ser adotada para estimar
preços em situações complexas como as enfrentadas nestes
autos (ver Despacho SEIC 0451484).
edital.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2018, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0453372 e o código CRC C585EECC.
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2018.

À SGO,
Para cumprimento do despacho GSAD (0453372).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/10/2018, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0453393 e o código CRC 090DB79E.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0453393

0453393v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 96

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
23/10/18 18:04
USUARIO : JANUSIA
DATA EMISSAO
: 23Out18
NUMERO : 2018PE001099
DATA LIMITE
: 31Dez18
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
RESERVA DE CREDITO PARA ATENDER AO SEI N. 0004193-27.2018 - EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS HPE. DESPACHO GSAD (0453372).

EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339040

UGR

PI
AOSI MANDAD

LANCADO POR : 47003073404 - JANUSIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Anexo REserva de Crédito n. 1099/2018 (0454053)

UG : 070011

V A L O R
73.863,11

23Out18

18:00
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PE n. 1099/2018.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 24/10/2018, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0454276 e o código CRC D0E0A46E.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0454276
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2018.
SEI n. 0004193-27-2018-6-02-8000
Informação n. 345/2018
Senhor Coordenador,
O PE n. 1098/2018 cancelou parcialmente o PE 72/2018. O valor aqui reservado
(R$ 73.863,11) é inferior ao valor existente no PE "mãe" n. 72/2018, existindo
uma sobra de R$ 29.747.89. Questiono se devemos cancelar tal valor,
considerando a metodologia de controle orçamentário implementada neste
exercício.
Na semana passada, à STI se manifestou sobre os saldos existentes nas
reservas de crédito programadas ("mãe), conforme SEI n. 000363555.2018.6.02.8000,
evento 0449709. Nesta informação à STI informa a
existência de um "déficit" de cerca de R$ 230.000,00.
Respeitosamente.
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 24/10/2018, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0454580 e o código CRC F05A19C3.
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2018.

À SEIC,
solicitando a decomposição do valor atualizado
estimado por item.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/10/2018, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0454670 e o código CRC CA29E19F.
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2018.

À SLC.
Sra. Chefe,
Em atenção ao despacho dessa seção (0454670),
apresentamos em anexo a decomposição do valor atualizado
por item.
Antes, porém, esta Seção vem apresentar o
seguinte esclarecimento e, por conseguinte, a correção do
valor que sugerimos como preço estimado para realização da
despesa:
a) no Despacho SEIC 0453081, dissemos que o
preço atualmente praticado pela empresa contratada PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. é de USD
20.018,73 (vinte mil, dezoito dólares e setenta e três
centavos), que convertido à cotação cambial do dia
22/10/2018, equivaleria a R$ 73.863,11 (setenta e três mil,
oitocentos e sessenta e três reais e onze centavos),
oportunidade em que sugerimos como estimativa da despesa;
b) de fato, aquele valor (mencionado no Despacho
SEIC 0453081) é o preço da atual contratação (v. SEI
0007255-46.2016.6.02.8000); contudo, naquela contratação
constavam 2 (dois) itens conexos cuja extensão de garantia
foram contemplados apenas 7 (sete) meses - v. Despacho
COINF 0434327;
c) note-se que esta Seção de Instrução de
Contratações já havia contemplado na Informação 5263
(0427907), da lavra da servidora Maria Márcia Melo, e
ratiﬁcada pela COMAP, o custo com a extenção da garantia
Despacho SEIC 0454964
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daqueles 2 (dois) itens por mais 5 (cinco) meses, totalizando,
assim, a contratação, com preços à època da apresentação da
proposta vencedora do certame em R$ 69.142,08 (sessenta e
nove mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos), que,
convertida na moeda americana, cotada no dia 15/12/2017
(data da apresentação da proposta) para compra em R$ 3,3176
(três reais vírgula tinta e um setenta e seis) equivale a USD
20.840,99 (vinte mil, oitocentos e quarenta dólares e noventa
e nove centavos) - v. evento 0451667.
Assim sendo, o preço estimado para a despesa
da presente contratação é USD 20.840,99 (vinte mil,
oitocentos e quarenta dólares e noventa e nove
centavos), para contemplar, proporcionalmente, os 5
(cinco) meses dos 2 (dois) itens conexos, cujo período
não foram abarcados pela contratação original, e não
USD 20.018,73 (vinte mil, dezoito dólares e setenta e
três
centavos),
como
dissemos
no
Despacho
SEIC 0453081.
Por ﬁm, convertendo o preço estimado em
moeda norte-americana para a moeda nacional, pelo
câmbio cotado no dia 22/10/2018 (1 USD = R$ 3,6897),
teremos
a
estimativa
da
despesa
em
R$
76.897,00 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e
sete reais).
Informamos que alguma diferença existente entre
os valores deve-se ao fato de, exclusivamente, não termos
feita nenhuma atualização monetária, mas, simplesmente, a
conversão das moedas, considerando tão somente as datas da
proposta declarada vencedora e a então data do Despacho
SEI0453081, no caso, 22 de outubro de 2018 (v. 0453146).
Por último, encaminhamos os autos, paralelamente,
à SAD para autorização do reforço da reserva orçamentária,
uma vez aquiescendo com os nossos esclarecimentos.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 25/10/2018, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0454964 e o código CRC 1AD8EB19.
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COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – COMAP
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA nº 0004193-27.2018
EQUIPAMENTOS HP EM USO - INFRAESTRUTURA DE TIC TRE/AL – EXTENSÃO DE GARANTIA ATÉ 31/12/2019 – VALORES PRATICADOS
Item
Partnumber
Qtd
Número Serial
Vigência
Descrição

Valor mês

Valor Total

USD 3,3176

USD 3,6897

Valor USD de
15/12/2017

Valor Atualizado
(22/10/18)em R$

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 375,77

R$ 4.509,24

$1.359,19

R$ 5.014,99

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

$439,26

R$ 1.620,73

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

$439,26

R$ 1.620,73

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

$2.454,51

R$ 9.056,40

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

$2.585,16

R$ 9.538,46

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

$1.201,05

R$ 4.431,51

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

$1.201,05

R$ 4.431,51

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

$2.343,75

R$ 8.647,75

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

$2.368,13

R$ 8.737,70

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

$2.368,13

R$ 8.737,70

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

$267,95

R$ 988,67

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

$267,95

R$ 988,67

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

$1.364,94
$1.364,94

R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

20

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

Anexo Tabela valores estimados (0455044)
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41

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 225,52

R$ 2.706,24

$815,72

R$ 3.009,77

$20.840,99

R$ 76.897,01

Valor Total Estimado

Anexo Tabela valores estimados (0455044)

R$ 69.142,08
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2018.

À COFIN, para, sem prejuízo das ações a cargo da
SLC, promover o reforço da reserva d ecrédito, considerando
as informações complementares do Despacho SEIC 0454964.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2018, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0455082 e o código CRC B74C0C66.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0455082

0455082v1
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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 outubro de 2018.
À SGO.
Para reserva de crédito complementar nos termos da
instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 25/10/2018, às 17:10,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0455517 e o código CRC 3E903584.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0455517

0455517v1
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__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
25/10/18 18:09
USUARIO : JANUSIA
DATA EMISSAO
: 25Out18
NUMERO : 2018PE001112
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
REFORÇO DO PE 1099/2018 CONFORME DESPACHO DA SEIC (0454964) PARA ATENDER SEI /
0004193-27.2018 - EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARA EQUUIPAMENTOS HPE.

EVENTO ESF PTRES
401082 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339040

UGR

PI
AOSI MANDAD

LANCADO POR : 47003073404 - JANUSIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Apresentação Reserva de Crédito n. 1112/2018 (0455624)

UG : 070011

V A L O R
3.033,89

25Out18

18:07
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25/10/18

18:11

UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
POSICAO
CONTA CONTABIL

:
:
:
:

USUARIO : JANUSIA
PAGINA :
4
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
00001 - TESOURO NACIONAL
OUTUBRO
- ABERTO
622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR

CONTA CORRENTE
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001
N 070011 00001

SALDO EM R$
2018PE001046
21.681,00 C
2018PE001054
87.192,61 C
2018PE001065
17.997,00 C
2018PE001071
176.878,00 C
2018PE001082
23.710,99 C
2018PE001084
987,36 C
2018PE001085
31.084,92 C
2018PE001089
7.957,00 C
2018PE001090
20.421,78 C
2018PE001099
76.897,00 C
2018PE001104
21.255,24 C
2018PE001106
7.990,00 C
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

Anexo Saldo do PE 1099/2018 (0455625)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
MINUTA
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos
HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 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 serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste
edital.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até
o dia 31/12/2019.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
1
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de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

2
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4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.

3
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5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
4
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proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
5
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reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do
preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de
referência, disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média
das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
6
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caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
7
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10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
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11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12- DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
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13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 - DA CONTRATAÇÃO.
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
15.3.
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.
15.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se 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.
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
16.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o
que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
16.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

16.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
16.4.
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.
16.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

16.6.
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.
10

Minuta de edital de pregão (0455661)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 119

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
16.7.
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.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
17.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
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.
17.2. 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.
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17.3. As sanções previstas nos itens "17.1.a", “17.1.c” e “17.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
17.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
17.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
17.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
17.7.
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.
17.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
17.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
17.10.
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.
17.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.13.
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.
17.14.
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.
17.15.
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
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO.
18.1.
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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
18.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
18.5.
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.
18.6.
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)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644
13
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18.7.
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.
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2018, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
20.1.

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.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
21.1.

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 o(s) serviços(s) 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;
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e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se
integralmente
pelo
fornecimento
dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade
na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
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p) 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;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) 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.
22 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
22.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
22.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
22.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
22.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
22.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
22.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
16
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Contratos, bairro
7764/7765.

Farol,

CEP:

57051-090,

Maceió/AL,

Fone:

(82)

2122-

22.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
22.15.
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 2018.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por lote)

08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD

12. Sanções
Administrativas

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

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).

13. Prazo de Pagamento

Vide
14. Estratégia de
Recebimento

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

Vide
15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas
de dados decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por
exemplo dano permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela
extensão de garantia como forma de otimizar todo o investimento já realizado
e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)

Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos
essenciais ao desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal
deste Tribunal;
1.

19

Minuta de edital de pregão (0455661)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 128

e

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2.

Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de
equipamentos e softwares de controle dos mesmos.
3.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto
à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional
confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a
gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão
de garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve
ser objetivamente a mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de
garantia dos equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





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

Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há
realizado em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não
vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do
fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de
médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

por

ser
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O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço
de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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

2.11.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de
energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação
por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
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1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

2.14.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
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,
em inglês;

ou

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, co
nforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio d
a
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos repar
os ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
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considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

8.

formal

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;

9.

10.

11.

12.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e o
bedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, ref
erentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

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







Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos
firmwares dos equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais

Lista de equipamentos englobados: No anexo I-A.



Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

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):
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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): Para o caso de
substituição de peças ou equipamentos defeituosos
1. Os

serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à
unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente
do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:

1.

2.
3.

4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo, podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise
Técnica, conforme o caso.
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
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requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada
da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com
o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez
que o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A
Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após
o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda
serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada
será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 su
perior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 2
0% 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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
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c. Impedimento

de licitar e contratar com a União e descredenciamento
do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
penalidades legais; e
d. Declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
5. Excepcionalmente,
ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia
aos equipamentos HPE em tela.
6. Modelos

3º, III, V)

(templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

Valor mês

Valor Total

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 375,77

R$ 4.509,24

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor USD
Valor
de
Atualizado
15/12/2017 (22/10/18)
em R$
$1.359,19

R$ 5.014,99

$439,26

R$ 1.620,73

$439,26

R$ 1.620,73

$2.454,51

R$ 9.056,40

$2.585,16

R$ 9.538,46

$1.201,05

R$ 4.431,51

$1.201,05

R$ 4.431,51

$2.343,75

R$ 8.647,75

$2.368,13

R$ 8.737,70

$2.368,13

R$ 8.737,70

$267,95

R$ 988,67

$267,95

R$ 988,67

$1.364,94
$1.364,94

R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-

R$ 225,52

R$ 2.706,24

$0,00
$815,72

R$ 0,00
R$ 3.009,77

45
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Buy
Valor Total Estimado

R$ 69.142,08

$20.840,99

30

Minuta de edital de pregão (0455661)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 139

R$ 76.897,01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 6617 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Assunto: Minuta de edital. Pregão Eletrônico. Prestação de serviços de extensão de
garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional.

Sr. Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à Prestação de serviços
de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional l.

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições relativas ao pagamento e às sanções administrativas.

Salientamos que a referida minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do
Despacho SEIC, oriundo da Seção de Compras (evento SEI nº 0453081).

Outrossim, informamos que foi excluída a tabela com os itens que constava do Termo
de Referência, para fazer menção ao Anexo I-A.

No item que trata do pagamento, foi disposto o prazo de dez dias. Solicitamos,
entretanto, ratificação deste prazo ou definição de prazo diverso.

Ressaltamos ainda que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93”.

Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações e exclusão acima
indicadas.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2018, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/10/2018, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 25/10/2018, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0455662 e o código CRC 3E0BC9C0.

0004193-27.2018.6.02.8000
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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 outubro de 2018.

Conforme consta da minuta do edital, anexamos a
seguir a Planilha de Valores Estimados com a inclusão de item
faltante, totalizando os 45 (quarenta e cinco) itens do Termo
de Referência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 25/10/2018, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0455693 e o código CRC 5B76685B.
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COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – COMAP
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA nº 0004193-27.2018
EQUIPAMENTOS HP EM USO - INFRAESTRUTURA DE TIC TRE/AL – EXTENSÃO DE GARANTIA ATÉ 31/12/2019 – VALORES PRATICADOS
Item
Partnumber
Qtd
Número Serial
Vigência
Descrição

Valor mês

Valor Total

USD 3,3176

USD 3,6897

Valor USD de
15/12/2017

Valor Atualizado
(22/10/18)em R$

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 375,77

R$ 4.509,24

$1.359,19

R$ 5.014,99

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

$439,26

R$ 1.620,73

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

$439,26

R$ 1.620,73

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

$2.454,51

R$ 9.056,40

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

$2.585,16

R$ 9.538,46

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

$1.201,05

R$ 4.431,51

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

$1.201,05

R$ 4.431,51

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

$2.343,75

R$ 8.647,75

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

$2.368,13

R$ 8.737,70

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

$2.368,13

R$ 8.737,70

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

$267,95

R$ 988,67

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

$267,95

R$ 988,67

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

$1.364,94
$1.364,94

R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

Anexo Tabela de valores (0455699)
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41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 225,52

R$ 2.706,24

$815,72

R$ 3.009,77

$20.840,99

R$ 76.897,01

Valor Total Estimado

Anexo Tabela de valores (0455699)

R$ 69.142,08
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2018.

À Assessoria Jurídica.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
Senhor Assessor,
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso
X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0455661.
Ratiﬁcamos as inclusões e complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.
Quanto ao prazo de pagamento pela execução do
objeto, consignado no instrumento convocatório pela seção
responsável pela confecção da minuta, acolhe esta Secretaria
a prescrição do interregno de 10 (dez) dias, por ajustado ao
trâmite de liquidação de despesa, não sendo diverso do
tratamento já adotado neste Órgão.
Por ﬁm, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2018, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

Despacho GSAD 0456098
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0456098 e o código CRC CB254FD6.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HPE EM USO NA INFRAESTRUTURA DE TIC. LICITAÇÃO. PREGÃO.

Parecer nº 1757 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

Gerou os presentes autos o Documento de
Oﬁcialização da Demanda de Solução de Tecnologia da
Informação (0383833), preenchido pela unidade demandante
epigrafada, na forma prevista pela Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, bem como o formulário previsto
no Decreto nº 7.174/2010,
relatando a necessidade
de contratação de extensão de garantia de equipamentos HP
em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, visando a
garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso,
evitando
solução de continuidade para os serviços
suportados pelos equipamentos, bem como
contratações
emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2. DO RELATÓRIO

Em seguida, na forma da regulamentação de
regência, foi constituída, por meio da Portaria nº 216/2017 da
Presidência (0389765), Equipe de Planejamento com vistas à
pretendida contratação.
Referida equipe acostou aos autos o documento
“Estudos Preliminares” (0411475), conforme previsto na
regulamentação de regência, uma proposta comercial
(0416055) e o termo de referência (0416062).
No
eventos 0417009
e 0417207,
tem-se
a
aprovação regulamentar dos Srs. Secretário de Tecnologia da
Informação e de Administração, respectivamete, ao conteúdo
do citado termo de referência.
Após tramitação entre a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC e a unidade demandante, a ﬁm de se
elaborar uma pesquisa de preços razoável e condizente com a
realidade do mercado, esta Assessoria Jurídica foi instada a
se manifestar
sobre questão incidente - vide Parecer nº
1.704 (0452836).
Por sua vez, a SEIC (0453081) reiterou a consulta,
reformulando-a, nos seguintes termos:
"Preliminarmente,
sem
prejuízo
do
cumprimento da determinação de Vossa
Senhoria, esta Seção de Instrução de
Contratações/COMAP vem informar que
tem conhecimento básico da Lei Nº
8.666/93 e que não consultou à AJ-DG se
o caso concreto tratava de inexibilidade
de
licitação,
mas
dos fatos apresentados/colhidos em
procedimentos
de
contratação
de
equipamentos e serviços de TIC no âmbito
desta unidade. Tendo em vista a não
clareza
da
consulta
feita
pela

Parecer 1757 (0456800)
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unidade (SEIC), vimos reaﬁrmar
nossa consulta quanto à orientação
daquela
assessoria
no
que
diz
respeito ao procedimento a ser
observado
em
contratações
de
tecnologia
da
informação
e
comunicação,
nos
termos
da
jurisprudência do TCU e, ainda, das
normas regulamentares, em especial
da Instrução Normativa MP/SLTI nº
4/2014, e orientações do CNJ."
(grifo não consta do original)
3. DA CONSULTA DA SEIC

Ora esclarecido o sentido da consulta da SEIC,
passa-se a análisá-la quanto
ao procedimento a ser
observado em contratações de tecnologia da informação e
comunicação, nos termos da jurisprudência do TCU e, ainda,
das normas regulamentares, em especial da Instrução
Normativa MP/SLTI nº 4/2014, e orientações do CNJ.
Os comandos contidos na Instrução Normativa
MP/SLTI nº 4/2014 acerca do tema não trazem luzes
adicionais para o deslinde da questão:
"Art. 12. O Estudo Técnico Preliminar da
Contratação será realizado pelos Integrantes
Técnico e Requisitante, compreendendo as
seguintes tarefas:
I - deﬁnição e especiﬁcação das necessidades
de negócio e tecnológicas, e/ou dos requisitos
necessários e suﬁcientes à escolha da Solução
de Tecnologia da Informação, a partir da
avaliação do DOD e do levantamento de:
(...)
II - avaliação das diferentes soluções que
atendam aos requisitos, considerando:
(...)
g) o orçamento estimado.
(...)
Art. 22. A estimativa de preço da
contratação deverá ser realizada pelos
Integrantes Administrativo e Técnico para
elaboração do orçamento detalhado, composta
por preços unitários e fundamentada em
pesquisa no mercado, a exemplo de
contratações similares, valores oﬁciais de
referência, pesquisa junto a fornecedores ou
tarifas públicas."

Da mesma forma, a Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, que disciplina as contratações
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC não
acrescenta
esclarecimentos ou soluções inéditas às já
utilizadas pela SEIC. Senão vejamos:
"Art 14. O Documento Análise de Viabilidade
da Contratação deverá conter, sempre que
possível e necessário os seguintes elementos:
(...)
II - identiﬁcação das diferentes Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação que
atendam aos requisitos:
(..)
g - o orçamento estimado que expressa a
composição de todos os custos unitários
resultantes dos itens a serem contratados,
elaborado
com
base
em
pesquisa

Parecer 1757 (0456800)
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fundamentada de preços, como os praticados
no mercado de Tecnologia da Informação e
Comunicação em contratações similares
realizada por órgãos ou entidades da
Administração
Pública,
entre
outros
pertinentes."

No
Preliminares"
tema:

documento exordial intitulado "Estudos
(0411475), consta o seguinte a respeito do

"1. Análise de Viabilidade da Contratação
(Resolução CNJ nº 182/2013 – Arts.12 e 14)
(...)
11. Análise dos Custos Totais da Demanda
(Art. 14, III):
O custo, na forma da Cotação, doc. 0411414,
está estimado em R$ 103.611,00
(...)
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Conforme declinado no Item 11"

O cerne da questão, agora posta com mais clareza,
é a diﬁculdade de elaboração de cotação de preços,
especificamente de serviços e equipamentos de informática.
Com efeito, não se trata de tema de fácil deslinde.
Cite-se, por oportuno, substancioso texto elaborado
pela Editora Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral para a
prestação de serviços de consultoria em licitações e
contratos.
Não obstante tratar de serviços de manutenção
predial, os entraves e dificuldades são comuns aos serviços de
TI, como se verá adiante:
"QUESTÃO
"Pretende-se
realizar
licitação
para
a
contratação de serviços de manutenção
predial no âmbito do Poder Judiciário
Estadual.
Após
intensa
pesquisa
de preços houve retorno de apenas três
empresas
entre
as
vinte
que
foram
consultadas para cotação. As respostas
exibiam
valores
díspares,
retirando
a
conﬁabilidade do critério de média aritmética.
Desta forma, questionamos a aplicabilidade ao
caso da Instrução Normativa nº 05 da SLTI do
MPOG, a qual não alcança esta Administração
Judiciária, em face de seu art. 1º, § único. Em
caso positivo, indagamos a possibilidade de
empregar o disposto no art. 2º,§2º da referida
Instrução, com utilização do menor preço
obtido (preço mínimo) como critério de
balizamento da estimativa."
ORIENTAÇÃO ZÊNITE
As dúvidas da Administração envolvem o
procedimento a ser adotado para ﬁns de
estimativa do valor da licitação que será
deﬂagrada para a contratação de serviços de
manutenção predial no âmbito do Poder
Judiciário Estadual, tendo em vista a
diﬁculdade enfrentada na obtenção, junto a
fornecedores, de orçamentos que reﬂetissem
com segurança a média de preços praticada.
De início, válido recordar que a conformidade
dos
preços
contratados
com
aqueles
praticados no mercado constitui um dos
fatores de legitimidade das contratações
públicas. Isso porque, entre os princípios que
informam o agir da Administração, destaca-se
o da economicidade, por força do qual as
necessidades públicas devem ser satisfeitas
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com o melhor aproveitamento de recursos
públicos possível.
Nesse passo, a delineação adequada do valor
estimado da contratação ganha relevância,
exigindo
da
Administração
cautela
no
levantamento das informações pertinentes na
etapa
de
planejamento.
Sem
a
adequada
cotação
de
preços,
a
Administração (i)não tem como aferir a
modalidade licitatória adequada e, inclusive, a
possibilidade
de
eventual
contratação
direta; (ii) não consegue avaliar a efetiva
disponibilidade ﬁnanceira para a execução do
contrato; e (iii) não detém fundamentos para a
ﬁxação de critérios objetivos para o
julgamento e aceitabilidade das ofertas,
ﬁcando sujeita à contratação de propostas
desvantajosas por serem excessivas ou
potencialmente
prejudiciais
por
serem
inexequíveis.
Com o intuito de vincular a Administração à
contratação de propostas que reﬂitam as
condições praticadas no segmento, a Lei de
Licitações impõe o dever de a Administração
contratar preço em conformidade com a
realidade de mercado, conforme se depreende
dos seguintes dispositivos: art. 15, III, § 6º;
art. 24, VIII, X, XX, XXIII; art. 26, parágrafo
único, III; art. 43, IV; art. 44, § 3º; art. 48, II.
Não obstante imponha o dever de observância
dos preços de mercado, a Lei de Licitações
não estabelece o procedimento a ser adotado
para promover esse levantamento.
Diante
disso,
mostra-se
oportuna
a
adoção, como parâmetro, da Instrução
Normativa nº 05/2014 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que reﬂete as boas práticas indicadas
pela doutrina e pelos órgãos de controle ao
dispor "sobre o procedimento administrativo
para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição
de
bens
e
contratação
de serviços em geral" (art. 1º).
(...)
Dito isso, passa-se à análise do disposto no art.
2º da IN nº 05/2014, abaixo transcrito:
"Art. 2º A pesquisa de preços será realizada
mediante a utilização de um dos seguintes
parâmetros:
I - Portal de Compras Governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;
II - pesquisa publicada em mídia especializada,
sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso;
III - contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data
da pesquisa de preços; ou
IV - pesquisa com os fornecedores.
§ 1º No caso do inciso I será admitida
a pesquisa de um único preço.
§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o resultado
da pesquisa de preços será a média ou
o menor dos preços obtidos.
§ 3º A utilização de outro método para a
obtenção do resultado da pesquisa de preços,
que não o disposto no § 2º, deverá ser
devidamente
justiﬁcada pela autoridade
competente.
§ 4º No caso do inciso IV, somente serão
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§ 4º No caso do inciso IV, somente serão
admitidos os preços cujas datas não se
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)
dias.
§ 5º Excepcionalmente, mediante justiﬁcativa
da autoridade competente, será admitida
a
pesquisa
com
menos
de três preços ou fornecedores.
§ 6º Para a obtenção do resultado
da pesquisa de preços, não poderão ser
considerados os preços inexequíveis ou os
excessivamente elevados, conforme critérios
fundamentados e descritos no processo
administrativo." (Destacamos.)
Ao indicar as formas de pesquisa de preços, a
IN teve como objetivo estabelecer métodos
que conferissem maior grau de segurança e
controle em torno da obtenção de resultados
atuais, capazes de reﬂetir efetivamente
valores praticados no segmento.
E é justamente pela notoriedade da
problemática
envolta
na pesquisa de preços realizada
exclusivamente
junto
a
potenciais fornecedores que a citada IN
indica
outras
formas
de
obter
a
estimativa de preços e exige, como regra,
a
obtenção
de
pelo
menos três orçamentos distintos. Essa
regra
é
excepcionada
quando
a pesquisa é feita no Portal de Compras
Governamentais
ou
quando,
justiﬁcadamente, não for possível obter
três orçamentos.
Essa também é a orientação do Tribunal
de Contas da União, que registrou o
seguinte Enunciado no Informativo de
Licitações e Contratos n. 63:
"Enunciado: No caso de impossibilidade
de obtenção de preços referenciais, via
sistemas oﬁciais, para a estimativa dos
custos em processos licitatórios, deve ser
realizada pesquisa contendo o mínimo
de
três
cotações
de
empresas/fornecedores distintos, fazendo
constar
do
respectivo
processo
a
documentação comprobatória pertinente
aos
levantamentos
e
estudos
que
fundamentaram
o
preço
estimado,
devendo
ser
devidamente
justiﬁcadas as situações em que não for
possível atingir o número mínimo de
cotações."
(Acórdão
n.º
1266/2011Plenário, TC-002.573/2011-3, rel. Min.
Ubiratan
Aguiar,
18.05.2011
destacamos.)
Ademais, válido pontuar
que o TCU, no
Acórdão nº 1.445/2015 – Plenário, deu ciência
ao órgão jurisdicionado de que:
"9.3.2. para ﬁm de orçamentação nas
licitações de bens e serviços, devem ser
priorizados os parâmetros previstos nos
incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG
5/2014, quais sejam, ‘Portal de Compras
Governamentais’ e ‘contratações similares de
outros entes públicos’, em detrimento dos
parâmetros contidos nos incisos II e IV
daquele
mesmo
art.
2º,
isto
é,
‘pesquisa publicada em mídia especializada,
sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo’ e ‘pesquisa com os fornecedores’, cuja
adoção
deve
ser
vista
como
prática
subsidiária, suplementar;" (Destacamos.)
Em vista do cenário envolto na obtenção de
orçamentos junto aos potenciais fornecedores,
entende-se que a primeira providência a ser
adotada pela Administração refere-se à
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ampliação das fontes de pesquisa para ﬁns de
deﬁnição dos critérios de julgamento que
serão estabelecidos no edital da licitação
futura.
Para
tanto,
é
recomendável
que
a
Administração promova diligências com vistas
a avaliar se os preços obtidos junto aos
fornecedores na etapa de planejamento
correspondem aos valores praticados em
contratações similares registradas no Portal
de
Compras
Governamentais,
ou
em
mídia/sítios eletrônicos especializados, ou em
contratações similares de outros entes
públicos.
A partir disso, a Administração terá condições
de determinar se os orçamentos encaminhados
pelos
fornecedores
reﬂetem
valores
pertinentes com aqueles praticados no
mercado ou não, e, assim, deﬁnir o parâmetro
para estimar o valor da futura licitação (o
menor valor obtido ou a média entre todos
os preços).
A decisão pela consideração do menor
valor pesquisado ou pela média de todos
os preços conhecidos deve ser motivada,
considerando que depende de análise
crítica da Administração em torno da sua
realidade orçamentária, bem como do
próprio mercado em que estão inseridos
os objetos pretendidos.
Essa
motivação
se
aplica
independentemente de a Administração
ter sido bem sucedida na ampliação das
fontes de pesquisa. Tendo ou não uma
variedade de fontes a respeito dos
valores
praticados
no
mercado,
a
estimativa do valor da licitação a partir
do
menor
preço
ou
da
média
dos preços obtidos requer justiﬁcativa
pertinente.
Sendo assim, é preciso avaliar se a área
técnica detém condições de justiﬁcar a
exequibilidade
do
menor
valor
pesquisado
e
a
inadequação
dos
demais preços obtidos.
Somente se houver elementos capazes de
aferir a regularidade do parâmetro eleito
é que a Administração terá condições de
motivar a estimativa de preços da futura
licitação com base apenas no menor valor
pesquisado.
Essa análise é de suma importância, na
medida em que não é adequada a
delineação dos critérios de aceitabilidade
das propostas com base em valores que
escapam à margem de variação usual
dos preços do mercado. Tanto é assim
que
o
TCU
já
havia
manifestado
entendimento similar à regra indicada no
§ 6º do art. 2º da IN nº 05/2014:
"Em processo de ﬁscalização de contratação
realizada por meio de dispensa, foi identiﬁcada
irregularidade na fase de planejamento
consistente na realização de pesquisa de preço
baseada apenas em contrato semelhante
ﬁrmado com outra entidade do mesmo setor e
no valor apresentado pela futura contratada.
Analisando o caso, o TCU enfatizou a
relevância da fase de planejamento como
forma de assegurar a economicidade na
contratação,
manifestando-se
quanto
à pesquisa de preços nos seguintes termos: '6.
Para a estimativa do preço a ser contratado,
é
necessário
consultar
as
fontes
de pesquisa que sejam capazes de representar
o mercado. A propósito, o Voto que conduziu o
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Acórdão 2.170/2007 - TCU - Plenário, citado no
relatório de auditoria, indica exemplos de
fontes de pesquisa de preço, in verbis: 'Esse
conjunto de preços ao qual me referi como
'cesta de preços aceitáveis' pode ser oriundo,
por
exemplo,
de
pesquisas
junto
a fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos – inclusos
aqueles constantes no Comprasnet –, valores
registrados em atas de SRP, entre outras
fontes disponíveis tanto para os gestores como
para os órgãos de controle – a exemplo de
compras/contratações
realizadas
por
corporações privadas em condições idênticas
ou semelhantes àquelas da Administração
Pública –, desde que, com relação a qualquer
das fontes utilizadas, sejam expurgados os
valores que, manifestamente, não representem
a realidade do mercado'.' (TCU, Acórdão nº
868/2013,
Plenário,
Rel.
Min.
Marcos
Bemquerer,
DOU
de
22.04.2013.)"3 (Destacamos.)
Veja-se que a escolha do critério
balizador dos preços na futura licitação
exige motivação pautada na prática
de mercado. Por essa razão, importante
identiﬁcar se há um padrão de repetição e
variação dos valores e veriﬁcar quais
orçamentos escapam a esse padrão (seja para
mais, seja para menos), de modo a justiﬁcar a
sua desconsideração para ﬁns de estimativa
de preços na licitação.
Se
escolhido
o
menor
preço,
é
indispensável
que
a
área
técnica
apresente as justiﬁcativas que indicam a
sua exequibilidade em face do encargo a
ser licitado.
A não adoção de cautelas nesse sentido pode
conduzir à realização de certame que, por não
ter valor de referência condizente com aquele
praticado no mercado, poderá restar frustrado
ou fracassado.
A respeito do tema, citam-se as seguintes
manifestações do TCU:
Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário
"REPRESENTAÇÃO.
PEDIDO
DE
REEXAME.
PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. A aferição de preços nas aquisições e
contratações de produtos e serviços de
tecnologia da informação, no âmbito da
Administração Pública federal, na fase de
estimativa de preços, no momento de
adjudicação
do
objeto
do
certame
licitatório, na contratação e alterações
posteriores, deve se basear em valores
aceitáveis, que se encontrem dentro da
faixa
usualmente
praticada
pelo mercado em determinada época,
obtida por meio depesquisa a partir de
fontes
diversas,
como
orçamentos
de fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos - inclusos
aqueles constantes no Comprasnet -,
valores registrados em atas de Sistema de
Registro de Preços, entre outras, a
exemplo
de
compras/contratações
realizadas por corporações privadas em
condições
idênticas
ou
semelhantes
àquelas da Administração Pública.
2. Preço aceitável, a ser considerado na
faixa
de
preços
referida
no
item
precedente, é aquele que não representa
claro viés em relação ao contexto
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do mercado, ou seja, abaixo do limite
inferior ou acima do maior valor
constante da faixa identiﬁcada para o
produto ou serviço." (Destacamos.)
Acórdão nº 1861/2008- 1ª Câmara
"[RELATÓRIO]
Observa-se
ainda
que
não
houve
qualquer pesquisa a preços efetivamente
praticados no âmbito da Administração
Pública. Para a formação de preços na fase
interna de um processo licitatório, deve-se dar
preferência a valores efetivamente praticados
no mercado, prioritariamente
pela pesquisa em preços praticados pela
Administração
Pública
em
processos
licitatórios de ampla competição, como, por
exemplo, pregões e registro de preços,
conforme dispositivo da Lei nº 8.666/1993'.
[...]
45. Dessa forma, permanece o entendimento
de que o orçamento de referência de preço não
está
respaldado
por
uma pesquisa de preços adequada e suﬁciente,
uma vez que todas as cotações solicitadas se
limitaram a empresas representantes de um
mesmo fabricante [...], sendo este mais um
indicativo do direcionamento do certame e da
restrição ao caráter competitivo. Além disso,
conforme
mencionado
supra,
não
há pesquisa em contratos ﬁrmados no âmbito
da Administração Pública, como preconiza o
inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/1993.
[...]
[ACÓRDÃO]
9.2. determinar à Coordenação-Geral de
Recursos
Logísticos
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
CGLOG/MP que:
[...]
9.2.3. quando da elaboração do orçamentobase
da
licitação,
realize
ampla pesquisa de mercado para a formação
dos preços orçados, utilizando-se de fontes
oﬁciais ou de orçamentos emitidos por, no
mínimo, três fornecedores, quando houver, a
qual
deverá
necessariamente
estar
documentada
no
processo
licitatório,
previamente à publicação do edital, de forma a
atender aos princípios da impessoalidade, da
publicidade e da vinculação ao instrumento
convocatório;" (Destacamos.)
CONCLUSÕES
(...)
- Antes de adotar qualquer decisão em torno
do valor a ser deﬁnido, recomenda-se à
Administração ampliar
as fontes de pesquisa no que tange à
contratação pretendida, avaliando-se, por
exemplo, os valores praticados em contratos
com
outras
entidades
ou
órgãos
da
Administração Pública, a ﬁm de conﬁrmar a
regularidade dos preços obtidos junto aos três
fornecedores.
Independentemente
de
conseguir
ampliar as
fontes
de pesquisa,
a
Administração deve ter cautela na
deﬁnição do valor estimado. A decisão
pela adoção como parâmetro do menor
valor
ou
da
média
dos
valores
pesquisados dependerá de análise crítica
em torno da sua realidade orçamentária,
bem como do próprio mercado em que
estão inseridos os objetos pretendidos.

Parecer 1757 (0456800)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 155

- A motivação exaustiva a respeito da
questão afasta questionamentos quanto à
adoção de valor que não corresponde à
realidade de mercado e que, por isso,
pode representar restrição indevida à
competição,
resultar
em
certame
fracassado ou deserto, ou, por outro
lado,
em
contratação
desvantajosa/antieconômica.
Salvo melhor juízo, essa é a orientação da
Zênite, de caráter opinativo e orientativo,
elaborada de acordo com os subsídios
fornecidos pela Consulente."

Concluindo o presente item, e ciente das
diﬁculdades enfrentadas pela SEIC em casos que tais, tem
esta AJ-DG por importante serem ponderadas as diretrizes
acima expostas pela consultoria da Editora Zênite, que, em
verdade, pouco acrescentam ao já vasto cabedal de
experiências e conhecimento daquela Seção.
À vista da diﬁculdade de obtenção de preços que
venham a balizar a cotação que servirá de base para a
licitação, como bem noticia o Sr. Chefe da SEIC, posto que a
contratação em foco, dada sua especiﬁcidade, não pode ser
cotejada com outras efetivadas por órgãos públicos ou no
âmbito privado, parece de bom alvitre também seja auscultada
a ACAGE, como já solicitado pela SAD, considerando,
inclusive, que o procedimento, após a eventual adjudicação
do objeto do certame pelo pregoeiro, deverá seguir àquela
Assessoria, em razão da matéria, na forma do regulamento.
4. DO PROCEDIMENTO

Na sequência, tem-se a conclusão da cotação de
preços, a cargo da SEIC/COMAP,
resultando no
valor estimado para a aquisição da ordem de R$
76.897,00 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete
reais), para a renovação da garantia que se pretende
contratar,
por doze meses,
até 31/12/2019, segundo
informação (0453081 e 0454964), com sugestão de realização
de pregão eletrônico,
com participação exclusiva de
microempresas ou empresas de pequeno porte.
No evento 0455625, tem-se
da reserva de crédito, a cargo da COFIN.

a

demonstração

Após, foi elaborada pela Seção de Licitações e
Contratos minuta do edital e seus anexos (0455661), com
alguns ajustes, que foram ratiﬁcados pelo titular da SAD
(0456098).
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica
para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17.
Segundo a minuta do edital, o presente certame
trata de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica,
do tipo menor preço por lote (único), para contratação
de prestação de serviços de extensão de
garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, por 12 (doze) meses.
Esse o resumo dos fatos contidos nos autos,
passando-se a opinar nos termos que seguem, atendo-se aos
aspectos jurídicos, tendo as nuanças técnicas e ﬁnanceiras
sido analisadas pelas unidades competentes.
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
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com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.
Mais recentemente, o art. 9º do Decreto nº
7.174/2010 veio aclarar ainda mais a situação, senão vejamos:
“Art. 9º Para a contratação de bens e
serviços de informática e automação,
deverão ser adotados os tipos de licitação
“menor preço” ou “técnica e preço”,
conforme disciplinado neste Decreto,
ressalvadas as hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade previstas na legislação.
§ 1o A licitação do tipo menor preço será
exclusiva para a aquisição de bens e
serviços de informática e automação
considerados comuns, na forma do
parágrafo único do art. 1º da Lei nº
10.520, de 2002, e deverá ser realizada na
modalidade de pregão, preferencialmente
na forma eletrônica, conforme determina
o art. 4odo Decreto no 5.450, de 31 de
maio de 2005.
§2o Será considerado comum o bem ou
serviço cuja especiﬁcação estabelecer
padrão objetivo de desempenho e
qualidade e for capaz de ser atendida por
vários fornecedores, ainda que existam
outras soluções disponíveis no mercado.”
Dessa
forma,
sendo
os
serviços
em
foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.4, do documento "Estudos
Preliminares" (0411475), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal 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. 14 do Decreto nº 5.450/05; 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. 43 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
as
referências
à participação exclusivas de microempresas e empresas de
pequeno porte.
6. LISTA DE VERIFICAÇÃO
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Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU,
que
regulamentou
a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
veriﬁcações constante no Anexo II - LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de bens e
serviços de tecnologia da informação - TIC
LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos
e documentos preﬁxados nas Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/93 (esta, aplicada subsidiariamente), no Decreto nº
5.450/2005 e Resolução CNJ nº 182/2013, necessários
à instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico.

Sim
Não Evento
N/A

ItemQuestionário

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

2

O processo administrativo foi devidamente autuado?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM

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 SIM 0383833
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013
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:
3

Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá
SIM Idem
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.

4

Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

SIM

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

5

0411475
e 0416062

Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
N/A
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?
A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da
Contratação estão cientes de que não poderão ser objeto de
contratação de STIC:

6

(1) mais de uma solução de TI em um único contrato; e

SIM

(2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da informação
Na hipótese de a contratação se destinar à aquisição de
serviço de Suporte Técnico aos processos de planejamento e
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7

avaliação da qualidade da Solução STIC, o responsável N/A
indicado para supervisionar o contrato é servidor deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 1 | 5

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
8 mesma que avalia, mensura ou ﬁscaliza N/A
o objeto da contratação?

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013
SIM
Foram observadas as vedações
9 constantes do art. 11 da Resolução CNJ
nº 182/2013?
Os Estudos Preliminares contemplam as
10 etapas previstas no § 1º do art. 12 da
SIM
Resolução CNJ nº 182/2013?

0411475

Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda, contemplando
SIM
os elementos enunciados no § 5º do art.
12 da Resolução CNJ nº 182/2013?

0383833

Foi instituída equipe de planejamento da
12 contratação, na forma dos §§ 5º, 6º e 7º SIM
do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013?

0389765

11

Houve a indicação do Gestor do
13 Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão?

14

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?

NAO

SIM

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
16 pretendida?

SIM

0417009

SIM

0387105

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013
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
17 viabilidade da contratação, sustentação SIM
do
contrato,
estratégia
para
a
contratação e análise de risco)?

0411475

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

18

O documento viabilidade da contratação
contém os elementos mínimos
SIM
estabelecidos no art. 14, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

O documento sustentação do contrato
contém os elementos mínimos
19
estabelecidos no art. 15, da Resolução

SIM

Idem

Idem
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CNJ nº 182/2013?

20

O documento estratégia para a
contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM

Idem

O documento análise de riscos contém
21 os elementos mínimos estabelecidos no SIM
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

Idem

22

A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

23

A Equipe de Planejamento da
Contratação observou o constante nos
SIM
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução
nº 182/2013, na elaboração do TR?

Idem

O Termo de Referência contém ainda os
24 elementos mínimos estabelecidos na
SIM
Resolução CNJ nº 182/2013?

Idem

O titular da área demandante aprovou
25 os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM

0417009

Antes da pesquisa de preços, consta a
aprovação motivada do Termo de
26 Referência pela autoridade competente? SIM

0417207

SIM

0416062

PESQUISA DE PREÇOS

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº
5.450/2005
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5

Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
27 Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, SIM
art. 9º, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005, arts. 15, III e 43, IV da Lei
nº 8.666/1993, art. 22, IN/SLTI
04/2014 e IN/SLTI 05/2014.
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
28 8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
SIM
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)?

0454964

0454964

Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário TCU
Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º
29 do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?

SIM

IDEM

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
30 justificativa?
N/A

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
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A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
31 aquele praticado no mercado ou SIM
encaminhou
a
pesquisa
para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

Conforme 0454964

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
32
SIM
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

0455661

Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
33 para microempresas e empresas de
N/A
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?
A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
34 EPP e Sociedade Cooperativa), limitado, N/A
no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço
cotado?
A minuta do edital contém previsão de
cota
reservada
às
entidades
preferenciais
(MEI,
ME,
EPP
e
Sociedade Cooperativa), observada a
35 divisibilidade dos bens a serem N/A
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente
ao
objeto
da
contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
36
NA
em razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento favorecido
e diferenciado)?
Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
37
N/A
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?
A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
38 que expressem a composição de todos N/A
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 3 | 5

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
39 trabalhistas previstos em legislação
N/A
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).

40

A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
SIM
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

As exigências de habilitação jurídica
41 contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM

0455661

IDEM

As exigências relativas à regularidade
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42

fiscal e trabalhista contidas na minuta
SIM
do edital estão de acordo com a
legislação?

A forma de divulgação de licitação está
43 de acordo com o valor a ser
N/A
contratado?
A minuta do edital contempla a
44 avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO

A minuta de edital contém critério
45 objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

NÃO

46

A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
SIM
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

IDEM

Fase posterior

0455661

A minuta do contrato estabelece prazo
47 razoável (não exíguo) para início da
SIM
prestação de serviços?

Idem

A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
SIM
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

IDEM

A minuta do contrato/ata contém
49 descrição das obrigações atribuídas ao SIM
TRE-AL e à fornecedora?

IDEM

A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
50
SIM
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

IDEM

48

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 4 | 5

A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
51 administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em SIM
inadimplemento?

52

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do
NÃO
contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

53

A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo?

SIM

54

A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados?

N/A

55

A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços?

N/A

0455661

0455661

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
56 fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente N/A
recebidos em excesso?
OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem
57 sobre a margem de preferência?

SIM

0455662

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
58 Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
SIM

IDEM

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
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A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10
59 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
N/A
exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
60 seus anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

61

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Fase
posterior

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05
Consta a publicação do aviso de edital?

62

Fase
posterior

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Fase
posterior

63 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

64

Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
N/A
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM

0455625

Ref. art. 30, IV, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 7º, § 2º, III, 14
e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

66

Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
N/A
orçamentário ﬁnanceiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da

67 despesa?

N/A

Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000

7. CONCLUSÃO

Isso posto, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de pregão
eletrônico (0455661),
do tipo menor preço por lote
(único), para contratação de prestação de serviços de
extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Regional,
pelo período
de 12 (doze) meses.
Contudo, vale apontar a necessidade de alterar a
expressão "MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)", por
"MENOR PREÇO GLOBAL", no preâmbulo do edital.
É o parecer. À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 30/10/2018, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/10/2018, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0456800 e o código CRC 61723F87.
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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 outubro de 2018.

Retornem-os autos à SAD para a diligência referida
no final do Parecer nº 1757 0456800.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 30/10/2018, às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0458042 e o código CRC CD4E8DB9.
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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 outubro de 2018.

Em cumprimento ao Despacho GDG 0458042,
remeto os presentes autos à SLC, para alterar a expressão
"MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)", por "MENOR
PREÇO GLOBAL", no preâmbulo do edital, de acordo com o
Parecer 1757 (0456800).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2018, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0458082 e o código CRC 78E3F2B0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
MINUTA
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 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 serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste
edital.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até
o dia 31/12/2019.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
1

Minuta de edital (alterada) (0458402)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
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4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
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5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
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proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
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reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do
preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de
referência, disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média
das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
6
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caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
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10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
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11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12- DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
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13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 - DA CONTRATAÇÃO.
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
15.3.
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.
15.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se 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.
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
16.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o
que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
16.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

16.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
16.4.
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.
16.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

16.6.
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.
10
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16.7.
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.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
17.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
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.
17.2. 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.
11
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17.3. As sanções previstas nos itens "17.1.a", “17.1.c” e “17.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
17.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
17.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
17.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
17.7.
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.
17.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
17.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
17.10.
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.
17.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.13.
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.
17.14.
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.
17.15.
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
12
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
17.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
18 - DO PAGAMENTO.
18.1.
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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
18.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
18.5.
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.
18.6.
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)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644
13
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18.7.
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.
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2018, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
20.1.

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.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
21.1.

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 o(s) serviços(s) 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;
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e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se
integralmente
pelo
fornecimento
dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade
na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
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p) 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;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) 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.
22 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
22.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
22.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
22.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
22.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
22.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
22.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
22.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
22.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
16
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Contratos, bairro
7764/7765.

Farol,

CEP:

57051-090,

Maceió/AL,

Fone:

(82)

2122-

22.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
22.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
22.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
22.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
22.15.
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 2018.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por lote)

08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD

12. Sanções
Administrativas

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

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).

13. Prazo de Pagamento

Vide
14. Estratégia de
Recebimento

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

Vide
15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas
de dados decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por
exemplo dano permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela
extensão de garantia como forma de otimizar todo o investimento já realizado
e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)

Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos
essenciais ao desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal
deste Tribunal;
1.
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2.

Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de
equipamentos e softwares de controle dos mesmos.
3.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto
à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional
confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a
gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão
de garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve
ser objetivamente a mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de
garantia dos equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





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

Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há
realizado em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não
vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do
fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de
médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

por

ser
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O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço
de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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

2.11.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de
energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação
por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
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1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

2.14.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
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,
em inglês;

ou

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, co
nforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio d
a
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos repar
os ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
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considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

8.

formal

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;

9.

10.

11.

12.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e o
bedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, ref
erentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

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







Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos
firmwares dos equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais

Lista de equipamentos englobados: No anexo I-A.



Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

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):
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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): Para o caso de
substituição de peças ou equipamentos defeituosos
1. Os

serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à
unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente
do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:

1.

2.
3.

4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo, podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise
Técnica, conforme o caso.
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
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requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada
da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com
o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez
que o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A
Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após
o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda
serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada
será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 su
perior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 2
0% 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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
25

Minuta de edital (alterada) (0458402)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 191

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
c. Impedimento

de licitar e contratar com a União e descredenciamento
do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
penalidades legais; e
d. Declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
5. Excepcionalmente,
ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia
aos equipamentos HPE em tela.
6. Modelos

3º, III, V)

(templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

Valor mês

Valor Total

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 375,77

R$ 4.509,24

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 121,44

R$ 1.457,28

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor USD
Valor
de
Atualizado
15/12/2017 (22/10/18)
em R$
$1.359,19

R$ 5.014,99

$439,26

R$ 1.620,73

$439,26

R$ 1.620,73

$2.454,51

R$ 9.056,40

$2.585,16

R$ 9.538,46

$1.201,05

R$ 4.431,51

$1.201,05

R$ 4.431,51

$2.343,75

R$ 8.647,75

$2.368,13

R$ 8.737,70

$2.368,13

R$ 8.737,70

$267,95

R$ 988,67

$267,95

R$ 988,67

$1.364,94
$1.364,94

R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-

R$ 225,52

R$ 2.706,24

$0,00
$815,72

R$ 0,00
R$ 3.009,77

45

29

Minuta de edital (alterada) (0458402)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 195

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Buy
Valor Total Estimado

R$ 69.142,08

$20.840,99

30
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R$ 76.897,01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2018.

À AJ-DG,
Para ciência da alteração efetuada na minuta do
edital, em conformidade com o determinado no Despacho
GSAD 0458082.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/10/2018, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0458403 e o código CRC 9A9F14E1.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0458403
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DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2018.

Ao Senhor Diretor-Geral,
Ciente da alteração efetuada na minuta (0458402),
em atenção ao recomendado no Parecer 1757 (0456800).
Nos termos do parágrafo único do Art. 38, da Lei nº
8.666/93, e em face de sua regularidade jurídica, esta AJ-DG
ratiﬁca a aprovação da minuta do edital de pregão
eletrônico (0458402),
do tipo menor preço global, para
contratação de prestação de serviços de extensão de
garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional, pelo período de 12 (doze) meses.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 31/10/2018, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/10/2018, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0458418 e o código CRC 14309FE4.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0458418

0458418v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de novembro de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, 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, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, do menor preço
global, para contratação de prestação de serviços de extensão de
garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da
minuta 0458402, aprovada pela Assessoria Jurídica desta DireçãoGeral, por meio do Parecer 1757 (0456800), complementado pelo
Despacho AJ-DG 0458418.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 05/11/2018, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0459327 e o código CRC B8178B60.
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PROCESSO
: 0004193-27.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

Autorização. Abertura. Fase externa. Objetivando a contratação de prestação de serviços de extensão de
: garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, pelo período de 12 (doze)
meses.

Decisão nº 4130 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral (0459327).
AUTORIZO a abertura da fase externa, na modalidade
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando
a contratação de prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional,
pelo período de 12 (doze) meses.
À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento 0458402,
aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do
Parecer de nº 1757 (0456800), complementado pelo Despacho
(0458418), bem como para adoção das demais medidas cabíveis.

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente do TRE/AL
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 06/11/2018, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0459828 e o código CRC D8AA789F.

0004193-27.2018.6.02.8000

0459828v3
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DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2018.

Senhor Secretário de Administração,
Devolvemos os autos à Vossa Senhoria, por
entender que perdeu o objeto da solicitação constante do
documento Sei nº 0453372, em razão da recente Decisão
4130, da Presidência deste Regional - 0459828, autorizando a
abertura da fase externa, na modalidade Pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando a
contratação de prestação de serviços de extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, nos termos da minuta constante do evento 0458402,
que contempla a planilha de valores estimados, elaborada pela
Seção de Instrução de Contratos, 0455693 e 0455699.
Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 07/11/2018, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 07/11/2018, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0460497 e o código CRC 2E0B0180.
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DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2018.

Retornem os autos à SLC, para cumprimento da
Decisão 4130 (0459828).
Acerca do Despacho ACAGE 0460497, reporto-me
às ponderações do Sr. Assessor Jurídico, veiculadas no
Parecer 1757 (0456800), a seguir transcritas:
À vista da diﬁculdade de obtenção de preços
que venham a balizar a cotação que servirá de
base para a licitação, como bem noticia o Sr.
Chefe da SEIC, posto que a contratação em
foco, dada sua especiﬁcidade, não pode ser
cotejada com outras efetivadas por órgãos
públicos ou no âmbito privado, parece de
bom alvitre também seja auscultada a
ACAGE, como já solicitado pela SAD,
considerando,
inclusive,
que
o
procedimento,
após
a
eventual
adjudicação do objeto do certame pelo
pregoeiro,
deverá
seguir
àquela
Assessoria, em razão da matéria, na
forma
do
regulamento.
(grifos
não
constantes do original).

Dessa forma, sem prejuízo da continuidade de
tramitação do presente feito, tem-se que a questão, no nosso
modo de sentir, demanda o pronunciamento da ACAGE, até
porque o tema em discussão não se limita aos aspectos
tratados nos presentes autos.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/11/2018, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. COTAÇÃO DE PREÇOS. ADOÇÃO DO PREÇO PRATICADO.
:
CONSULTA.

Parecer nº 1830 / 2018 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Senhora Assessora-Chefe,
Trata-se
inicialmente
de
provocação
promovida pela Seção de Instrução de Contratações por meio
do Despacho SEIC (0451484), em que, ao ilustrar as
diﬁculdades existentes em se obter propostas de orçamento
para bens e serviços ligados à área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, face a possível singularidade que
venham a possuir tais equipamentos ou serviços, o que pode
implicar em falta de conhecimento técnico dos colaboradores
da antedita unidade, e a existência de possível restrição de
mercado em favor de determinado fornecedor, o que pode
impedir a obtenção de um conjunto de preços cotados, sugere
o pronunciamento desta Assessoria a ﬁm de deﬁnir os
procedimentos a serem adotados diante dessas adversidades,
segundo as orientações e jurisprudência do Tribunal de
Contas da União e demais normas regulamentares existentes.
Em novo Despacho (0453081), esta comunicou que,
por meio do registro de três propostas ofertadas por
fornecedoras, restou obtida a média estimada dos orçamentos
em dólar americano no valor de US$ 35.524,79 (trinta e cinco
mil, quinhentos e vinte e quatro dólares e setenta e nove
centavos), o que equivalia a R$ 131.075,82 (cento e trinta e
um mil, setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
(0453142 e 0453146), preço bem acima ao atualmente
praticado pela contratada - PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. no valor de R$ 66.336,09
(sessenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e nove
centavos), cujo montante em moeda americana corresponde a
US$ 20.018,73 (vinte mil, dezoito dólares e setenta e três
centavos) (0333087).
Informa ainda que a antedita contratada ofertou
proposta orçamentária que, após conversão em moeda
americana, ﬁcou estimada em US$ 26.934,33 (vinte e seis mil,
novecentos e trinta e quatro dólares e trinta e três centavos)
(0411414), valor muito superior ao hoje contratualmente
praticado, razão pela qual a Seção demandante sugere que
seja adotado como estimativa da despesa para o certame
licitatório o preço original, atualmente praticado pela
contratada, corrigido pela variação cambial do dóalr no
período, corrrespondente a US$ 20.018,73 (vinte mil, dezoito
dólares e setenta e três centavos), cuja conversão para a
moeda nacional equivale a R$ 73.863,11 (setenta e três mil,
oitocentos e sessenta e três reais e onze centavos), com
participação exclusiva de microempresas ou empresas de
pequeno porte.
Mesmo não sendo objeto da discussão aqui
suscitado, vale reproduzir, à princípio, trecho do Parecer n.º
1704/2018 (0452836) em que a Assessoria Jurídica,
ao analisar quanto à possibilidade de se efetivar contratações
que apresentam os contratempos acima delineados sob o
prisma da inexigibilidade de licitação, assim esclarece:

Parecer 1830 (0462288)
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Pelo relato dos autos, smj, não estamos diante
de uma situação de inexigibilidade de
licitação, posto que não restou conﬁgurada a
inviabilidade de competição. Ao que parece, o
problema reside na diﬁculdade de formulação
de preço médio razoável, que possibilite a
realização
do
certame
de
forma
satisfatória. Neste aspecto, é interessante
considerar que as três propostas juntadas pela
Coodernadoria
de
Infraestrutura,
no
despacho 0418477, atendem ao estipulado no
termo de referência no que concerne ao ponto
de vista técnico. Logo, não há que se falar em
objeto único, tampouco em inviabilidade de
competição.

Analisando a sugestão ofertada pela Seção
demandante, a Assessoria Jurídica, por meio de seu Parecer
n.º 1757 (0456800), bem delineia diversos trechos dos
regramentos que venham a norteiar sobre estimativas de
preços nos procedimentos licitatórios voltados para a área de
Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como o art. 22
da Instrução Normativa MP/SLTI n.º 04/2014 e o art. 14 da
Resolução CNJ n.º 182/2013, não possibilitando aferir,
contudo, possível salvaguarda no estabelecimento de outras
soluções diferentes às já adotadas pela Seção de Instrução de
Contratações (SEIC) quanto à cotação de preços para futuras
licitações.
Por outro lado, no mesmo documento, fora
juntado orientação fornecida pela Editora Zênite, empresa
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de serviços
de consultoria em licitações e contratos, ao qual, após tecer
detalhada análise acerca da presente questão, reproduzimos a
conclusão por ela exarada:
- Antes de adotar qualquer decisão em torno
do valor a ser deﬁnido, recomenda-se à
Administração ampliar
as fontes de pesquisa no que tange à
contratação pretendida, avaliando-se, por
exemplo, os valores praticados em contratos
com
outras
entidades
ou
órgãos
da
Administração Pública, a ﬁm de conﬁrmar a
regularidade dos preços obtidos junto aos três
fornecedores.
Independentemente
de
conseguir
ampliar as
fontes
de pesquisa,
a
Administração deve ter cautela na
deﬁnição do valor estimado. A decisão
pela adoção como parâmetro do menor
valor
ou
da
média
dos
valores
pesquisados dependerá de análise crítica
em torno da sua realidade orçamentária,
bem como do próprio mercado em que
estão inseridos os objetos pretendidos.
- A motivação exaustiva a respeito da
questão afasta questionamentos quanto à
adoção de valor que não corresponde à
realidade de mercado e que, por isso,
pode representar restrição indevida à
competição,
resultar
em
certame
fracassado ou deserto, ou, por outro
lado,
em
contratação
desvantajosa/antieconômica.
(grifo do autor)

Preliminarmente, cumpre transcrever na íntegra o
art. 2º da Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que veio a
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substituir a Instrução Normativa anterior de n.º 05/2014,
passando assim a disciplinar sobre os procedimentos
administrativos para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços em geral:
"Art. 2º
A pesquisa de preços será
realizada mediante a utilização dos
seguintes parâmetros:
I - Painel de Preços, disponível no endereço
eletrônico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros
entes
públicos,
em
execução
ou
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data da pesquisa de preços;
III
pesquisa
publicada
em
mídia
especializada, sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenha a
data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que
as datas das pesquisas não se diferenciem em
mais de 180 (cento e oitenta) dias.
§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste
artigo poderão ser utilizados de forma
combinada ou não, devendo ser priorizados os
previstos nos incisos I e II e demonstrada no
processo
administrativo
a
metodologia
utilizada para obtenção do preço de referência.
§2º Serão utilizadas, como metodologia
para obtenção do preço de referência
para a contratação, a média, a mediana
ou o menor dos valores obtidos na
pesquisa de preços, desde que o cálculo
incida sobre um conjunto de três ou mais
preços, oriundos de um ou mais dos
parâmetros
adotados
neste
artigo,
desconsiderados os valores inexequíveis e
os excessivamente elevados.
§3º Poderão ser utilizados outros critérios ou
metodologias,
desde
que
devidamente
justificados pela autoridade competente.
§4º Os preços coletados devem ser analisados
de forma crítica, em especial, quando houver
grande
variação
entre
os
valores
apresentados.
§5º
Para desconsideração dos preços
inexequíveis ou excessivamente elevados,
deverão ser adotados critérios fundamentados
e descritos no processo administrativo.
§6º Excepcionalmente, mediante justiﬁcativa
da autoridade competente, será admitida a
pesquisa com menos de três preços ou
fornecedores." (NR)
(grifos nosso)

Nota-se que referida norma busca estabelecer a
necessidade de obtenção de três ou mais preços junto ao
mercado, deixando em caráter excepcional, condicionada à
justiﬁcativa pela autoridade competente, a estimativa de preço
que não se faça possível efetivar tal conjunto de coleta.
Certo da diﬁculdade dos problemas advindos
acerca do planejamento das contratações de bens e serviços
voltados para a área de Tecnologia da Informação, o Tribunal
de Contas da União (TCU) lançou o "Guia de boas práticas em
contratação de soluções de tecnologia da informação", ao
qual transcrevemos abaixo trecho desse compêndio que trata
sobre cotação de preços, constante no Item "6.3.9 Estimativas dos preços", Subitens "C. O que fazer" e "D.
Considerações":
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(...)
C. O que fazer:
1) A estimativa de preços deverá levar em
conta todo o período de vigência do contrato a
ser ﬁrmado, dividida por ano, consideradas as
prorrogações previstas para a contratação.
2) O valor estimado da solução deve
reﬂetir seu preço de mercado. Ao
analisar o mercado com vistas à obtenção
de dados sobre preços, pode-se utilizar,
entre outras, as seguintes fontes de
informação:
a) preços vigentes em outros órgãos (e.g.
em licitações, inclusive de registro de
preço) (Lei 8.666/1993, art. 15, inciso V);
b) consultas diretas aos fornecedores
(RFP – Request for Proposal), que deve
incluir as informações deﬁnidas até
então no termo de referência ou no
projeto básico, pois essas informações
afetam a percepção de risco das
empresas, que por sua vez inﬂuencia os
preços oferecidos. Por exemplo, ao
solicitar cotação de preço às empresas, o
órgão deve informar os requisitos, os
modelos de execução do objeto e de
gestão do contrato, incluindo as sanções
previstas;
c) consulta ou audiência pública, no caso
de contratações de maior materialidade e
complexidade;
d) consultas em portais de fornecedores
na web e em sistemas de busca de preços
na internet, lembrando que os preços
informados normalmente são unitários,
ou seja, referem-se à contratação de um
único produto, de modo que não
consideram o efeito de escala que existe
em uma contratação de muitas unidades;
e) bancos de dados
Comprasnet, Siasg);
f) cadastros de preços
entidades de pesquisa;

da

APF

mantidos

(e.g.
por

g) preços obtidos em contratações
semelhantes
do
setor
privado
(Lei
8.666/1993, art. 15, inciso III);
h) uso do portal do órgão para publicar o
planejamento da licitação na web e
receber estimativas de preço.
3) Ao efetuar a análise de mercado com vistas
a estimar o preço, a equipe de planejamento
deve estar aberta a modiﬁcar os requisitos,
pois o mercado pode oferecer produtos e
serviços com características não consideradas
originalmente ou que sejam variações de
requisitos já estabelecidos.
4) Incluir os memoriais de cálculo das
estimativas dos preços unitários e do preço
total (global) nos autos do processo de
contratação.
5) Considerar somente preços recentes (e.g.
dos últimos noventa dias), pois os preços
podem variar em função de diversos fatores
(e.g. variação cambial para cima ou para baixo,
escassez ou sobra do produto no mercado).
D. Considerações:
1) A estimativa de preço está na raiz de
problemas como o sobrepreço e o ato
antieconômico,
que
compõem
irregularidades graves que podem afetar
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a gestão dos recursos dos órgãos, bem
como
levar à responsabilização
de
servidores participantes dos processos
de contratação e de gestão contratual.
Portanto, deve ser feita com o maior
cuidado possível.
2) Vale destacar os itens 32 e 33 do voto do
Ministro-Relator do Acórdão 2.170/2007-TCUPlenário com relação aos conceitos de “preço
aceitável” e “cesta de preços”:
(...)
3) Há uma crença bastante disseminada entre
os gestores públicos de que basta haver três
propostas de fornecedores para que uma
estimativa de preço seja considerada válida.
Como a estimativa de preço é elemento
fundamental para se realizar análises de
sobrepreço, a equipe de planejamento da
contratação, em apoio à área administrativa,
deve buscar o maior número de preços
possível. Como exposto anteriormente no
trecho do acórdão citado, não se deve limitar o
levantamento de preço a três preços
informados por fornecedores, a menos que seja
devidamente justiﬁcado. Adicionalmente, não
se deve apenas buscar preços junto a
fornecedores, como exposto a seguir.
4) Os fornecedores não revelam em suas
propostas, antes da licitação, os preços
que de fato irão propor durante o
certame, pois não têm estímulo para isso.
Por isso sabe-se, de antemão, que os
preços
levantados
de
propostas
comerciais preliminares são maiores que
os
praticados
nas
condições
de
concorrência. Pode ser caro preparar
uma proposta comercial de boa qualidade
(detalhada e conﬁável), pois exige a
análise
de
diversos
elementos
do
planejamento
da
contratação
(e.g.
requisitos, itens pontuáveis, quantidades
a contratar, modelos de execução do
objeto e de gestão do contrato), assim os
fornecedores provavelmente não gastarão
tempo
e
dinheiro
com
propostas
comerciais prévias à licitação, pois isso
não lhes trará qualquer vantagem na
licitação. Pelo contrário, pois quanto
maior a estimativa de preço feita pelo
órgão, menor a probabilidade do preço
ﬁnal contratado ser questionado. Essa é
também uma razão para se ter muita
cautela ao justiﬁcar a razoabilidade de
preços em dispensas de licitação com
base apenas em propostas comerciais.
5) Como os preços expostos em propostas de
preço obtidas junto a fornecedores, antes da
licitação, normalmente incluem folgas, a
equipe de planejamento da contratação deve
avaliar a aplicação de um deﬂator, isto é, um
percentual
de
diminuição
do
valor
dessas propostas. Essa recomendação é
especialmente importante quando a estimativa
de preço feita pela equipe de planejamento
somente se basear em propostas de preço de
fornecedores, isto é, não utilizar preços
obtidos em licitações realizadas por outros
órgãos ou preços obtidos em outras das fontes
citadas neste item.
6) A equipe de planejamento deve documentar
seus métodos, técnicas e decisões nos
processos de contratação. Há diversos
aspectos a considerar:
a) quantidades de itens a contratar (e.g.
quanto maior a quantidade contratada, menor
é o preço esperado, em função de economias
de escala);
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b) fontes de preços a serem pesquisadas;
c) tratamento a ser dado aos preços coletados:
como, por exemplo, cálculo da média
aritmética ou adoção do valor mínimo
encontrado, bem como expurgo dos valores
considerados esdrúxulos, sejam eles os
maiores ou os menores obtidos;
d) identificação de preço inexequível.
7) Muitas vezes o desvio padrão do conjunto
de preços obtidos em propostas comerciais é
bastante elevado, reduzindo em muito o
signiﬁcado da média aritmética para embasar
a tomada de decisão.
8) A Comunidade de Tecnologia da
Informação
Aplicada
ao
Controle
(TIControle)
elaborou
a
Orientação
Técnica - TIControle 1/2010, sobre
estimativa de preço, disponível no portal
da comunidade na internet (http://www.
ticontrole.gov.br), na qual são expostas
algumas considerações e orientações
para estimar preços.
9) Vale lembrar também que o preço de uma
solução contratada por outro órgão com itens,
critérios obrigatórios e opcionais diferentes
não serve diretamente como base para uma
estimativa de preço, sendo necessário fazer
ajustes para poder aproveitá-lo (e.g. descontar
ou acrescentar valores). Neste ponto pode-se
ressaltar a importância da padronização de
produtos no mercado público, pois quanto
mais padronizado for um produto ou serviço,
mais comparáveis se tornam os preços obtidos
nas contratações (Lei 8.666/1993, art. 11 135).
A SLTI oferece padrões de alguns produtos no
endereço
http://www.governoeletronico.gov.br/sispconteudo/especiﬁcacoes-tic, de acordo com
Portaria - SLTI 2/2010, art. 1º.
10) Quanto mais informações as interessadas e
as licitantes possuem, menor é o risco
mapeado por elas com relação à contratação,
e, desse modo, podem oferecer preços
menores, pois os riscos normalmente se
traduzem em custos adicionais. A equipe de
planejamento da contratação deve tornar
disponível às empresas consultadas todos os
elementos do termo de referência ou do
projeto básico, de modo que as empresas
interessadas informem preços com base em
todas as condições estabelecidas (e.g.
requisitos, cumprimento de normas do órgão,
sanções previstas e obrigação de entrega de
relatórios mensais para acompanhamento e
pagamento dos serviços);
11) Muitos órgãos comparam a estimativa
da licitação com o preço ﬁnal obtido. Se
a diferença é grande, argumentam que
houve
uma
determinada
economia
quantiﬁcada em termos percentuais.
Entretanto, se a estimativa tiver sido
elaborada de forma precária, a economia
pode ser ilusória, pois se utiliza como
parâmetro de comparação um número
obtido de forma vaga, que pode ser
distante dos menores preços praticados
no mercado, e confronta-se com o preço
ﬁnal obtido, que pode ter sido alcançado
antes do melhor lance ter sido proposto,
por exemplo, devido a manobras como
“coelho” ou “mergulho”.
Essa manobra consiste em interromper a
fase
de
lances
do
pregão
prematuramente, da seguinte forma:
1) durante a fase de lances, alguma
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licitante em conluio com outra apresenta
um lance bem abaixo das demais, de
forma que as outras licitantes parem de
dar lances;
2) após obtida a ordem de classiﬁcação, a
empresa que deu o menor lance é
desclassiﬁcada por algum motivo (e.g.
não apresenta documentação correta);
3) a segunda colocada, que estava em
conluio com a empresa que realizou o
“mergulho”, é chamada para negociar
com o órgão, mas com um preço bem
acima
da
primeira
colocada
e
provavelmente acima do melhor lance
que poderia ter sido dado se a manobra,
que é uma fraude, não tivesse sido
executada.
(grifos nosso)

Conforme citado no antedito guia, vale fazer
constar, para o deslinde da questão, fragmento do voto do
Ministro-Relator do Acórdão 2.170/2007-TCU-Plenário com
relação aos conceitos de “preço aceitável” e “cesta de
preços”:
31. Não obstante tais considerações, concordo
com o ACE da Serur quando aﬁrma que “o
paradigma,
seja
para
aferição
de
sobrepreço de um produto ou para
deﬁnir sua adequação aos valores de
mercado, não é o ‘preço de adjudicação’
de um determinado pregão” (ﬂ. 78 Anexo 5), mas, sim, o valor que se
encontra dentro de uma faixa de preços
praticada
pelos
fornecedores
desse
mesmo produto, o que “pressupõe um
valor mínimo e um valor máximo de
mercado para cada produto” (ﬂ. 76 - Anexo
5). O sobrepreço ﬁcaria caracterizado, nesses
termos, se o valor adjudicado ultrapassasse o
máximo da faixa de preços aceitáveis
praticada para o produto a ser adquirido pela
Administração.
32. Esclareço que preço aceitável é aquele
que não representa claro viés em relação
ao contexto do mercado, ou seja, abaixo
do limite inferior ou acima do maior valor
constante da faixa identiﬁcada para o
produto (ou serviço). Tal consideração
leva à conclusão de que as estimativas de
preços prévias às licitações, os valores a
serem aceitos pelos gestores antes da
adjudicação dos objetos dos certames
licitatórios, bem como na contratação e
posteriores alterações, por meio de
aditivos,
e
mesmo
os
parâmetros
utilizados pelos órgãos de controle para
caracterizar
sobrepreço
ou
superfaturamento em contratações da
área de TI devem estar baseados em uma
“cesta de preços aceitáveis”. A velocidade
das mudanças tecnológicas do setor exige esse
cuidado especial.
33. Esse conjunto de preços ao qual me
referi como “cesta de preços aceitáveis”
pode ser oriundo, por exemplo, de
pesquisas junto a fornecedores, valores
adjudicados em licitações de órgãos
públicos - inclusos aqueles constantes no
Comprasnet -, valores registrados em
atas de SRP, entre outras fontes
disponíveis tanto para os gestores como
para os órgãos de controle - a exemplo de
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compras/contratações
realizadas
por
corporações
privadas
em
condições
idênticas
ou
semelhantes
àquelas
da Administração Pública -, desde que,
com relação a qualquer das fontes
utilizadas, sejam expurgados os valores
que, manifestamente, não representem a
realidade do mercado.
(grifos nosso)

Trazemos ainda a Orientação Técnica n.º 01/2010
que relaciona as boas práticas para a estimatica de preços na
contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação,
documento formulado pela Comunidade TIControle, grupo
integrado pelos gestores da área de tecnologia da informação
ao qual o Tribunal Superior Eleitoral faz parte por meio do
Acordo de Cooperação Técnica consignado em 12 de março de
2008:
A Comunidade TIControle, representada pelos
gestores da área de TI dos órgãos signatários
do Acordo de Cooperação Técnica ﬁrmado em
12 de março de 2008, considera boas práticas
para a estimativa de preços na contratação de
bens e serviços de TI o que se segue:
1. O método de estimativa de bens e serviços
de TI deve considerar as características do
respectivo mercado.
1.1. Em mercados altamente competitivos, a
estimativa poderá adotar, por padrão, a média
dos preços apurados em pesquisa com o maior
número de fornecedores que for possível
consultar em função do prazo disponível e do
valor da contratação.
1.2. Em mercados pouco competitivos,
deve ser adotado o menor preço entre os
preços coletados com o maior número
possível de fornecedores que for razoável
consultar em função do prazo disponível
e do valor da contratação. Não poderão
ser considerados os preços inexeqüíveis
ou excessivamente elevados, conforme
critérios fundamentados e descritos no
processo administrativo.
1.3. Outras fontes de informação também
podem ser utilizadas, tais como contratos
formalizados por outros entes públicos,
em execução ou recentemente concluídos
com sucesso; pesquisas publicadas na
mídia especializada e listas de preços
registrados em decorrência de licitação
de objeto compatível.
1.4. A Administração solicitará formalmente
estimativas de preço aos potenciais licitantes
e lhes fornecerá as informações de que
dispuser e que pretenda incluir no edital a ser
publicado (o mais semelhante possível ao
edital). Não devem ser divulgados, entretanto,
os limites de aceitabilidade de preços, bem
como toda informação que deva ser
considerada sigilosa em decorrência da
política de segurança da informação do ente
público.
Essa
medida
é
importante
para aumentar as chances de que as propostas
comerciais
efetivamente
reﬂitam
as
características do objeto a ser contratado,
para que sejam comparáveis e resultantes de
análise de risco por parte dos potenciais
licitantes. O prazo de resposta à consulta de
preços deve ser de 5 (cinco) dias úteis, a
contar
da
data
de
recebimento
da
mensagem. No caso de objetos de maior
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complexidade, o prazo deverá ser dilatado pelo
tempo julgado razoável para a participação do
maior número de potenciais licitantes.
1.5. Deve-se buscar o maior número
possível de propostas, mesmo que já se
tenha atingido o número mínimo de três,
de modo a formar uma estimativa
confiável do preço de mercado.
1.6. A utilização de menos de três cotações de
preços é possível diante da inexistência de
opções nas fontes descritas no item
1.3. Quando as empresas consultadas, para
apresentação de cotação, não se manifestarem
no prazo que lhes for comunicado na
solicitação formal (ofício, fax, mensagem de
correio eletrônico, etc.) - prazo este que deve
ser compatível com o esforço exigido para a
tarefa de cotação -, a solicitação deverá ser
reiterada, com novo prazo de 5(cinco) dias
úteis. A falta de manifestação formal da
empresa,
nos
prazos
concedidos,
será
considerado desinteresse de sua parte na
apresentação da cotação e na licitação,
podendo se utilizado como subsídio para
analisar
eventuais
questionamentos,
impugnações
mandados
de
segurança
interpostos pela empresa, nos termos do art.
40 da Lei n.º 8.078/1990. Assim, toda pesquisa
deve ser documentada e apensada no processo
de contratação de bens e serviços de TI. O
acesso da empresa que não apresentou
resposta à consulta de preços, porém, jamais
poderá ser dificultado ou impedido.
1.7. É razoável admitir que são comparáveis
propostas cujas datas não se diferenciem em
mais de noventa dias, ressalvadas as situações
que envolvam bens ou serviços cotados em
moeda estrangeira ou cenários adversos, como
os de forte instabilidade econômica.
1.8. A validade das propostas comerciais
não é atributo signiﬁcativo, exceto nos
casos de contratações diretas, vez que
tais propostas não vinculam os licitantes.
É prudente, porém, que a estimativa de
preço constante em edital resulte de
dados coletados nos últimos noventa
dias,
de
modo
a
reﬂetir
mais
adequadamente a situação conjuntural
do mercado.
1.9. Nos autos deve ser incluído o
memorial que documenta atividade de
estimativa de preço, que deve conter a
documentação
comprobatória,
como
ofícios enviados aos fornecedores e
respectivas propostas de preço por eles
entregues.
2. O processo de estimativa de preço em
licitação presta-se, principalmente, aos
seguintes propósitos:
a.
indicar o preço estimado
adequação orçamentária;

para

b. indicar o preço máximo aceitável do objeto e
dos seus itens constitutivos, individualmente,
para suportar a análise de aceitabilidade de
preços
a
ser
procedida
pela
área
administrativa e para evitar o conhecido "jogo
de planilha";
c. indicar o limite mínimo de preço, abaixo do
qual o preço será considerado inexequível; ou
d. dar suporte à análise
economicidade da contratação.

formal

de

Por essas razões:
2.1. A estimativa de preços não vincula a
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licitação, podendo ser adquirido o objeto
por
preço
inferior
ou
superior
à
estimativa, desde que respeitados os
limites
máximos
e
mínimos,
de
aceitabilidade de preços deﬁnidos nos
autos (que não são publicados no edital).
Se o resultado da licitação indicar preço
superior ao estimado, a área de TI do
órgão contratante analisará os motivos
da divergência e, mediante justiﬁcativa e
demonstração, poderá ratiﬁcar que o
preço do certame é compatível com os
preços praticados correntemente no
mercado, naquele momento, ou poderá
recomendar o cancelamento da licitação
para realização de nova pesquisa de
mercado.
2.2. A estimativa de preço deve ser
razoável e a menor possível com vistas à
observação
dos
princípios
de
economicidade
e
eﬁciência,
sempre
visando que a Administração Pública
contrate bem ou serviço que atenda às
suas necessidades.
2.3. Preços
registrados
podem
ser
utilizados como preço estimativo, nos
termos da Lei, quando inferiores à média
de preços encontrada em pesquisa de
mercado.
A
atribuição
de
inexequibilidade a preço registrado é
decisão administrativa que demanda
justiﬁcativa formal, nos termos da Lei,
lembrando que nada impede que os
licitantes ofertem preços acima do valor
estimado nas licitações por pregão
eletrônico ou nas licitações tradicionais.
2.4. Sempre que necessário e possível, e desde
que devidamente justiﬁcado em documento
especíﬁco, devem-se aplicar deﬂatores aos
preços apresentados pelos fornecedores.
Estimativas inﬂadas ajudam a justiﬁcar preço
ﬁnal elevado. Adicionalmente, a competição,
por si só, pode não conseguir fazer com que o
menor preço aﬂore durante a licitação. Se não
for licitação por pregão, o uso de deﬂator se
torna ainda mais importante.
2.5. Não podem ser aplicados
índices inflatores aos preços.

quaisquer

3. Devem ser considerados como fonte de
cotação os seguintes canais:
3.1. Comprasnet;
3.2. Registros
federal;

de

preços,

na

esfera

3.3. Consultas a empresas ou pesquisas
publicadas na mídia especializada; ou
3.4. Os órgãos membros da TIControle;
4. Também serão admitidos os preços
formados mediante pesquisa em sítios na
Internet de empresas de comércio eletrônico
(Submarino, Extra, Americanas, etc.) ou de
fornecedores via Internet (DeU, Itautec,
Positivo etc.). Todavia, não podem ser
admitidas cotações obtidas em sítios de leilão
ou de intermediação de vendas (Mercado
Livre, Ebay etc.). Vale lembrar que cotação em
sítio da Internet muitas vezes não considera o
efeito de escala de uma contratação, pois se
refere ao preço unitário do produto ou serviço.
Neste caso, deve-se avaliar a aplicação de
deflator ao preço obtido.
5. Para efeito de estimativa de preços não será
exigido que a empresa esteja previamente
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cadastrada no Sicaf.
(grifos nosso)

Ademais, torna-se imperioso ainda citar, para que
se permita recomendar constante consulta pela Seção
demandante, a Ordem de Serviço TRE/AL n.º 02, de 1º de
fevereiro de 2010, norma que regulamenta os procedimentos
e critérios referentes à estimativas de preços no âmbito
desta Regional.
Assim, diante deste breve estudo das normas e
dispositivos que versam sobre este tema, denota-se que o
preço estimado é o parâmetro de que dispõe a Administração
para julgar licitações e efetivar contratações, desde que este
reﬂita o preço de mercado. Logo, a pesquisa de preços, nas
contratações públicas, deve ser realizada de forma ampla
como regra, consignando o máximo de preços encontrados,
devendo haver, no mínimo, a juntada de 3(três) fornecedores
do ramo pertinente ou justiﬁcativa para a ausência e ainda
consulta a ser efetivada junto aos órgãos públicos e junto aos
sistemas de compras, sendo pertinente a elaboração de
despacho fundamentado analisando a pesquisa realizada a ﬁm
de estimar o valor do objeto a ser contratado.
Por outro lado, sobretudo para bens e serviços
voltados para setores tão singulares como os da área de TIC,
denota-se a imperiosa complexidade em se cotejar propostas
orçamentárias elaboradas por diversos fornecedores que
atuam no ramo da contratação. E, mesmo diante destas
estimativas, convèm ilustrar os riscos suscitados por
Sampaio(2013):
Ocorre que essa tem se tornado a pior maneira
de estimar o valor da futura contratação, pois
em grandes centros três orçamentos não são
capazes de retratar a prática de mercado e,
não bastasse isso, como o tempo, os
fornecedores
perceberam
que
podem
manipular (geralmente para cima) os valores
cotados que serão empregados como critério
de julgamento de suas propostas.
Lembra-se que os fornecedores não têm
qualquer
obrigação
de
fornecer
essa
informação e, ainda que o façam não se
vinculam aos preços orçados por ocasião de
uma futura licitação.
Ademais, os fornecedores não possuem
qualquer interesse em antecipar para a
Administração sua estratégia de negócio. Por
melhor que seja o preço orçado, isso não
garante vantagem alguma na licitação. Pelo
contrário,
permite
aos
concorrentes
conhecerem a proposta do fornecedor (o
processo
administrativo
no
qual
esse
documento será anexo deve ser público), além
de permitir ao pregoeiro argumentos para
eventual negociação ao final da fase de lances.
Por essas e outras razões, cada vez menos os
fornecedores respondem as solicitações da
Administração ou quando o fazem apresentam
preços que não correspondem à realidade de
mercado.
Em vista desse cenário, dois fatores se
revelam imprescindíveis para a qualidade da
pesquisa de preços, quais sejam, a análise da
adequação dos valores considerados em vista
da realidade de mercado e a ampliação e
diversiﬁcação das fontes das informações
coletadas com o objetivo de deﬁnir o valor
estimado da contratação.
A experiência tem indicado bons resultados
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quando a Administração amplia as fontes de
pesquisa
e,
principalmente,
realiza
a
depuração dos valores pesquisados. Ou seja, a
Administração deve se valer, além dos três
orçamentos de fornecedores, da referência de
preços obtida a partir dos contratos anteriores
do próprio órgão, de contratos de outros
órgãos, de atas de registro de preços, de
preços
consignados
nos
sistemas
de
pagamentos, de valores divulgados em
publicações
técnicas
especializadas
e
quaisquer outras fontes capazes de retratar o
valor de mercado da contratação, podendo,
inclusive, utilizar preços de contratações
realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes àquelas da
Administração Pública.

Tomando em consideração a discussão trazida pelo
Sr. Chefe da SEIC quanto à diﬁculdade de obtenção de preços
que permitam alicerçar possível procedimento licitatório,
principalmente para serviços e equipamentos voltados para a
área de Tecnologia da Informação e Comunicação, dado sua
singularidade, o que pode obstaculizar a noção de
conhecimentos técnicos determinantes para melhor cotejar
preços junto a outros órgãos públicos ou mesmo privados por
parte dos setores envolvidos em possíveis certames
licitatórios neste Tribunal, podendo até ser vislumbrado a
possibilidade de "exclusividade" em sua realização por parte
do fornecedor, parece-nos razoáveis, em um primeiro
momento, anuir pelo estabelecimento da cotação com base no
preço
atualmente compactuado,
dado
sua favorável
economicidade junto ao órgão licitante.
Considerando que a contratação anterior fora feita
ao ﬁnal do ano de 2017, por meio do Processo SEI
n.º0007255-46.2016.6.02.8000, em que se estabeleceu a
extensão de garantia de diversos equipamentos de informática
até o prazo ﬁnal de 31 de dezembro de 2018, não nos parece
razoável que a estimativa de preço venha a considerar o valor
original contratado, sobretudo ao considerarmos que estes
equipamentos já passaram por mais um ano de uso, razão pela
qual demandarão maior risco de manutenção, o que culminará
em um maior custo a ser levantado por possível contratada,
reﬂetindo nos preços ﬁnais a serem levantados para a
confecção de possível orçamento.
Torna-se compreensível assim que a atual
contratada venha a lançar proposta orçamentária que ﬁque
razoavelmente acima ao que fora contratualmente celebrado,
o que, neste caso em particular, acreditamos não se veriﬁcar,
visto esta ter sido contratada no ﬁnal de 2017 no valor de R$
66.336,09, montante inﬁnitamente inferior ao constante em
sua atual proposta, orçada em R$ 103.611,00.
Desta feita, convém advertir que a sugestão ora
apontada pela Seção de Instrução de Contratações, em que
aponta o preço o ri gi n al atualmente celebrado junto à
contratada como parâmetro para cotação de possível
aquisição, é passível de ser adotada, visto permitir maior
economicidade para a Administração, o que não se vislumbra
para este presente processo, face os sérios riscos advindos na
aceitação de estimativa de preço que pode não reﬂetir à
margem de variação usual dos preços do mercado, fatalmente
ensejando, por consequência, em uma futura licitação
fracassada.
Por outro lado, tendo em vista a discrepância
orçamentária existente entre o preço atualmente contratado e
os orçados nas três propostas apresentadas, sugerimos pela
realização de pesquisa de mercado que priorize a qualidade e
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a diversidade das fontes, pois quanto maior o número de
informações e a respectiva excelência, mais próximo e
condizente com a realidade do mercado estará o preço
estimado, diﬁcultando a existência de conluio entre as
empresas partícipes, com a constante presença da unidade
demandante a ﬁm de conferir a melhora na qualidade da
estimativa de preços, traduzida na percepção de preços
aceitáveis, que não sejam muito inferiores ao padrão mínimo
ou superiores ao referencial máximo identiﬁcados para o
produto ou serviço.
Por oportuno, considerando que entendemos que o
presente
serviço
a
ser
contratado
não
se
encontra contemplado nas ressalvas concedidas pela Lei n.º
8.666/1993,
recomendamos
que
eventuais
correções
monetárias nos preços orçados não sejam realizados por meio
da cotação da moeda americana, adotando-se a moeda
corrente nacional com a correção por índice oﬁcial
normativamente previsto.
Cumpre salientar, por ﬁm, que eventual demora na
confecção deste Parecer se deu por força de outras demandas
mais prioritárias, principalmente aos procedimentos de
pagamento inerentes ao pleito eleitoral de 2018 e as
demandas relacionadas às análises de prestações de contas
eleitorais, que envolvem diretamente esta Assessoria,
recomendando assim o retorno destes autos à Secretaria de
Administração.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE
De acordo.
À Secretaria de Administração.
Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe
ACAGE
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2018
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 30 de novembro de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 8 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 GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso
na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste
edital.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até
o dia 31/12/2019.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
1
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3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
2
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4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
3
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5.4.2.1.
Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço,
CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4
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6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
5
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do
preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de
referência, disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média
das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6
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10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “ chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “ chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
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10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
8
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11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12- DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.
9
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15 - DA CONTRATAÇÃO.
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
15.3.
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.
15.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se 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.
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
16.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o
que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br
para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
16.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a
conformidade dos mesmos com as especificações.

verificação

da

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
16.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
16.4.
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.
16.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

16.6.
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.
16.7.
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.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10

Edital 72/2018 (0464437)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 227

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
17.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
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.
17.2. 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.
17.3. As sanções previstas nos itens "17.1.a", “17.1.c” e “17.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
17.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
11
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17.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
17.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
17.7.
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.
17.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
17.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
17.10.
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.
17.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.13.
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.
17.14.
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.
17.15.
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.
17.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
12
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18 - DO PAGAMENTO.
18.1.
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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
18.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
18.5.
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.
18.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

18.7.
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.
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2018, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
20.1.

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.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
21.1.

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 o(s) serviços(s) 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;
14
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da
execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando
pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada
junto ao SICAF em condição regular;
q) 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;
15
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r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) 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.
22 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
22.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
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) 21227764/7765.
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23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, 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 I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
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, 13 de novembro de 2018.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos H
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à infraestr
tura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE, mantend
a atualizada do ponto de vista de segurança como também quanto
novas implementações e recursos/firmwares.



03. Resumo da Especificação do Objeto





04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia est
dida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versõ
de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empr
sa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (dua
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamen
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servido
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, S
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
senvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento
público externo.

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias co
dos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empe
ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por lote)

08. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

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

Vide
13. Prazo de Pagamento

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

Vide
14. Estratégia de Recebimento

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

Vide
15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como
por exemplo dano permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar todo o investimento já realizado e
garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)

Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos
essenciais ao desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios

(Art. 18, § 3º, II, c)
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Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal
deste Tribunal;
1.

2.

Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e softwares de controle dos mesmos.
3.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto
à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão
de garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve
ser objetivamente a mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado
em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não
vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do
fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de médio/
longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
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O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.
Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

2.11.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem,
conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o usuário
e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação
por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
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1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

2.14.

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.

Prestar 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 ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;

6.

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

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;
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8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1.
Descrição do Objeto (Lote único)
 Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/
firmwares;
 A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos
firmwares dos equipamentos;
 O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
 Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
 Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados: No anexo I-A.



Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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.
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Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): Para o caso de substituição de peças ou equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou
por rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do
TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.

2.
3.

4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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
contratação;

dos

bens

pertencentes

ao

escopo

desta

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1.

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40,
XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o
INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
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b. Inexistência

2.

de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez
que o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas
justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada
será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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 pr
azo 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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento
do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
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5.

Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia
aos equipamentos HPE em tela.
6.

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

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

Valor mês

Valor Total

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 375,77

R$ 4.509,24

R$ 121,44

R$ 1.457,28

R$ 121,44

R$ 1.457,28

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

4

BL543A

1

MXA220Z05D

R$ 678,59

R$ 8.143,08

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

Valor USD
de
15/12/201
7
$1.359,19

R$ 5.014,99

$439,26

R$ 1.620,73

$439,26

R$ 1.620,73

$2.454,51

R$ 9.056,40

$2.585,16

R$ 9.538,46

$1.201,05

R$ 4.431,51

$1.201,05

R$ 4.431,51

$2.343,75

R$ 8.647,75

$2.368,13

R$ 8.737,70

$2.368,13

R$ 8.737,70

$267,95

R$ 988,67

$267,95
$1.364,94
$1.364,94

R$ 988,67
R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/
S-Buy

R$ 225,52

R$ 2.706,24

$815,72

R$ 0,00
R$ 3.009,77
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Valor Total Estimado

R$ 69.142,08

$20.840,99
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.

À AJ-DG, informando que, quando da publicação do
edital no Comprasnet, observou-se que seu texto não continha
o critério de preferência. Assim, encaminho os autos para
ciência da inclusão do referido critério no corpo do edital.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/11/2018, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464440 e o código CRC C834C0DC.
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DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2018.

À SLC,
Com a devida ciência quanto à inclusão do item
22.1 no corpo do edital (0464437) :
"22.1. Este pregão submete-se às regras relativas
ao direito de preferência estabelecidas no Decreto nº
7.174/2010".
Atenciosamente.
Cláudia Ramalho
Assessora jurídica em exercício
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 14/11/2018, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464862 e o código CRC BB0964F0.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0464862
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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 novembro de 2018.

À PREG,
questionando se há possibilidade de utilizar
manualmente o tratamento de preferência do Decreto nº
7.174/2010, haja vista a impossibilidade no sistema de
cadastrar o benefício em licitações por item, conforme
comprovante acima.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/11/2018, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0465721 e o código CRC 55F9A13D.
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INFORMAÇÃO Nº 7423 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Chefe.
Reporto-me no presente para conﬁrmar a operacionalidade do sistema
COMPRASNET, quanto ao tema abordado, na seguinte ordem: ME/EPP (LC
123), depois margem de preferência Decreto 7174/2010.
Por conseguinte, a aplicação do Decreto nº 7174 de 2010, de fato, não está
implementado conjuntamente com outras margens, lembrando, contudo, que a
utilização do Decreto nº 7.903/2013 (margem de preferência normal e
adcional), não traz a obrigatoriedade de utilização concomitante do Decreto nº
7174/2010, mas sim facultativa ("poderá'), confira-se:
"Art 5º (...)
§ 6º O direito de preferência previsto no art. 5º do Decreto nº 7174 de
12 de maio de 2010, poderá ser exercido somente após a aplicação das
margens de preferência."
Assim, o sistema não faz a aplicação automática do Decreto nº 7174/10, após o
advento do Decreto 7903/13.
Todavia, nos termos do art. 8º do Decreto nº 7.174/2010, o exercício do direito
de preferência será concedido em primeiro lugar para as ME/EPP dispostas no
supramencionado Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006 (inciso I).
Apenas depois é que se aplicam as regras de preferência nos termos do
disposto no art. 3º da Lei nº 8.248/91, esta dispõe sobre a capacitação e
competitividade do setor de informática e automação quando existirem
fornecedores de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país cuja
proposta seja até 10% acima da melhor proposta válida (incisos II, III e IV).
Nessa linha de justiﬁcativas legais não vislumbramos como boa prática a
classiﬁcação manual de propostas passíveis a serem contempladas pela
margem de preferência disposta no Decreto 7174/2010 sem a previsão legal
em ato convocatório.
Pelo exposto, retornamos os presentes autos à V.Sª, sugerindo o
encaminhamento à Douta AJ-DG para pronunciamento conclusivo sobre as
razões deste subscritor aqui abordadas.
Atenciosamente.
W.B.C/Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
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Pregoeiro, em 23/11/2018, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0468267 e o código CRC 05362868.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de dezembro de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura:15 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 GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer
primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia
31/12/2019.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
1
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer
jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados
no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de
habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso
ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados
quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto
nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
2
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5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso
IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas
do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado,
em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A
deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
3
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também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados
da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de
validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60
(sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente
quaisquer dos itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
4
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7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência,
disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em
relação ao valor total do lote único.
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro
solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
5
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8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto
com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número
da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de
planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, a Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
6
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto
nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão,
no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12- DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico,
da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo
informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três)
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro,
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art.
6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 - DA CONTRATAÇÃO.
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive marca e modelo,
valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
15.3.
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.
15.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
recusar-se 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.
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
16.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de
maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente
recebimento do objeto licitado.
16.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
16.4.
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.
9
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16.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

16.6.
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.
16.7.
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.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
17.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com
atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte)
dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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.
17.2. 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.
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17.3. As sanções previstas nos itens "17.1.a", “17.1.c” e “17.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
17.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
17.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
17.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
17.7.
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.
17.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
17.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
17.10.
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.
17.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
17.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.13.
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.
17.14.
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.
17.15.
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.
17.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO.
18.1.
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 os seguintes
requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
18.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
18.5.
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.
18.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

18.7.
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.
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, alocados no
12
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Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
20.1.

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.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
21.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;

disposições

e

b) Fornecer o(s) serviços(s) 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
13
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estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.
n)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos
os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
s) 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.
22 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
22.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas
no Decreto nº 7.174/2010.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
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23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no
caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

23.9.
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: 57051090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, 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 I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
15
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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 2018.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por lote)

08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD

12. Sanções
Administrativas

Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III,
a)
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Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0469100)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 270

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11).
Vide
13. Prazo de Pagamento

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).
Vide

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste
Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de
otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao
desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios
1.
2.

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
18
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Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
3.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade
proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de
tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000419327.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia
para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a
mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos
que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser obrigatoriamente
fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período
determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência
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A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.
Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art.
18, § 3º, II, j, IV e V)

2.11.

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 bem
de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º
170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é
pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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;
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3. Manter

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

4. Proporcionar

contratuais; e

todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

etc.), completa, atualizada e

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme período
s, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução
dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigoro
samente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualq
uer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
 Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019,
incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
 A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
 O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
 Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
 Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados: No anexo I-A.


3.2.

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.
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): Para o caso de substituição de peças
ou equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo
contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela
prestada pelo
próprio
fabricante ou
por
rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.
2.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
22

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0469100)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 275

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3.
4.

As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser
substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação;

instrumento

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93,
conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e
cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e
87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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
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valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
6.

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

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

Valor mês

Valor Total

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 375,77

R$ 4.509,24

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 121,44

R$ 1.457,28

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 121,44

R$ 1.457,28

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB
Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor USD
Valor
de
Atualizado
15/12/2017 (22/10/18)e
m R$
$1.359,19

R$ 5.014,99

$439,26

R$ 1.620,73

$439,26

R$ 1.620,73

$2.454,51

R$ 9.056,40

$2.585,16

R$ 9.538,46

$1.201,05

R$ 4.431,51

$1.201,05

R$ 4.431,51

$2.343,75

R$ 8.647,75

$2.368,13

R$ 8.737,70

$2.368,13

R$ 8.737,70

$267,95

R$ 988,67

$267,95

R$ 988,67

$1.364,94
$1.364,94

R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR
Svr/S-Buy

Valor Total Estimado

R$ 225,52

R$ 2.706,24
R$ 69.142,08

$815,72

R$ 3.009,77

$20.840,99

R$ 76.897,01

28

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0469100)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 281

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Anexo I-B
Planilha de Composição de Custos por item
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB
Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

Valor mês

Valor Total

29

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0469100)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 282

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR
Svr/S-Buy

30

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0469100)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 283

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Valor Global do Lote
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2018
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

32

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0469100)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 285

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2018.

À AJ-DG,
para análise da minuta do edital alterada quanto
aos itens 8.2.1, 8.2.2 e 9.2 e inclusão do anexo I-B.
Ressaltando que em razão do comprasnet não
aceitar a inclusão de grupo com o benefício do Decreto
7174/2010 e ainda do teor da informação SEI 7423 (evento
0468267), esta Seção alterou a formatação dos lances.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/11/2018, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0469101 e o código CRC E591E701.
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EDITAL Nº 186 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2018

PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 12 de dezembro de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº
8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada
na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO.
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1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.

2 – DOS PRAZOS

2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que
ocorrer primeiro.

2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia
31/12/2019.

3 - DA PARTICIPAÇÃO.

3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

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

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

3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
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3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
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5.450/05).

4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art.
13, do Decreto nº 5.450/2005).

5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).

5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

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

5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A
deste edital.
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5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
10.1.

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

5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

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

5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.

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

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

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos
custos de tais procedimentos.

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

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

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

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

6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

7.1.

Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
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competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.

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

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

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

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

7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
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previstas neste Edital.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência,
disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em
relação ao valor total do lote único.

8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o
pregoeiro solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do
item 9.2.

8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.

8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
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9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo
sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número
do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.

9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro,
via sistema, a Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.

10 - DA HABILITAÇÃO.

10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de serviços.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
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c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

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

10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.

10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
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10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.

10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.

10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.

10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

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

11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
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11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos
avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

12- DOS RECURSOS.

12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá
a sua decisão à autoridade competente.

12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
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13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.

14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 - DA CONTRATAÇÃO.

15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em
conformidade com este edital e seus anexos.

15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

15.3.
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.

15.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior
ou recusar-se 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.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que
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ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.

16.2.

Os serviços serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações.

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

16.4.
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.

16.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

16.6.
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.

16.7.
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.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1.
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:
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a. Advertência:

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e

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

b. Multa de:

i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos
de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;

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.

17.2.
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.
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17.3. As sanções previstas nos itens "17.1.a", “17.1.c” e “17.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

17.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.7.
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.

17.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

17.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

17.10.
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.

17.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.13.
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.

17.14.
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.

17.15.
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, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

17.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18 - DO PAGAMENTO.

18.1.
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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
18.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

18.5.
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.

18.6.
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)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18.7.
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.
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2018, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de
causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação).
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19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

20.1.

a.

São obrigações do contratante:

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.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

21.1.

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 o(s) serviços(s) 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. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
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procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo
o ônus decorrente;
h. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

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

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

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site;

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

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

o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

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

Edital 186 (0469237)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 306

q) 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;

r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

s) 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.

22 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
22.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
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23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

23.9.
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.

23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, 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 I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
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ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
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, 26 de novembro de 2018.

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

Os anexos estão disponíveis na versão em PDF e no site do TRE/AL.
Em 26 de novembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/11/2018, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0469237 e o código CRC 2DD33598.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2018
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 12 de dezembro de 2018
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer
primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia
31/12/2019.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
1
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer
jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados
no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de
habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso
ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados
quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto
nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
2
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5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso
IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas
do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado,
em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A
deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
3
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também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados
da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de
validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60
(sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente
quaisquer dos itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
4
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7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência,
disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em
relação ao valor total do lote único.
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro
solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
5
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8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto
com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número
da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de
planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, a Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
6
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto
nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
7
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10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão,
no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12- DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico,
da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo
informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três)
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro,
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art.
6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
14 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
14.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 - DA CONTRATAÇÃO.
15.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive marca e modelo,
valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
15.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
15.3.
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.
15.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
recusar-se 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.
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
16.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de
maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente
recebimento do objeto licitado.
16.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
16.4.
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.
9
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16.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

16.6.
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.
16.7.
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.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
17.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com
atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte)
dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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.
17.2. 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.
10
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17.3. As sanções previstas nos itens "17.1.a", “17.1.c” e “17.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
17.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
17.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
17.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
17.7.
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.
17.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
17.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
17.10.
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.
17.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
17.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

17.13.
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.
17.14.
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.
17.15.
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.
17.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO.
18.1.
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 os seguintes
requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
18.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária.
18.5.
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.
18.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

18.7.
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.
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
19.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, alocados no
12
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Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
19.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
20.1.

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.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
21.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;

disposições

e

b) Fornecer o(s) serviços(s) 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
13
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estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.
n)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos
os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
s) 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.
22 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
22.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas
no Decreto nº 7.174/2010.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
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23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no
caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
23.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

23.9.
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: 57051090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
23.11.

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

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, 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 I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
15
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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, 26 de novembro de 2018.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação
Orçamentária
09. Local de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.
(Por lote)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
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).

12. Sanções
Administrativas
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13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste
Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de
otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao
desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios
1.
2.

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
3.

2.4.

Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade
proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de
tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000419327.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia
para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a
mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise

de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos
que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.





2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser obrigatoriamente
fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período
determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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

2.11.
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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 bem
de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º
170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é
pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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
20
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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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

etc.), completa, atualizada e

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme período
s, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução
dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigoro
samente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualq
uer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
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Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019,
incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais

Lista de equipamentos englobados: No anexo I-A.


3.2.

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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): Para o caso de substituição de peças
ou equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo
contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela
prestada pelo
próprio
fabricante ou
por
rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.
2.
3.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
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4.

A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser
substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação;

instrumento

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93,
conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e
cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e
87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
6.

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

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

Valor mês

Valor Total

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 375,77

R$ 4.509,24

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 121,44

R$ 1.457,28

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

R$ 121,44

R$ 1.457,28

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB
Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 678,59

R$ 8.143,08

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 714,71

R$ 8.576,52

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 332,05

R$ 3.984,60

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 647,97

R$ 7.775,64

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 654,71

R$ 7.856,52

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 74,08

R$ 888,96

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 377,36

R$ 4.528,32

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor USD
Valor
de
Atualizado
15/12/2017 (22/10/18)e
m R$
$1.359,19

R$ 5.014,99

$439,26

R$ 1.620,73

$439,26

R$ 1.620,73

$2.454,51

R$ 9.056,40

$2.585,16

R$ 9.538,46

$1.201,05

R$ 4.431,51

$1.201,05

R$ 4.431,51

$2.343,75

R$ 8.647,75

$2.368,13

R$ 8.737,70

$2.368,13

R$ 8.737,70

$267,95

R$ 988,67

$267,95

R$ 988,67

$1.364,94
$1.364,94

R$ 5.036,21
R$ 5.036,21

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

$0,00

R$ 0,00
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780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR
Svr/S-Buy

R$ 225,52

Valor Total Estimado

R$ 2.706,24
R$ 69.142,08

$815,72

R$ 3.009,77

$20.840,99

R$ 76.897,01
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Anexo I-B
Planilha de Composição de Custos por item
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB
Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

Valor mês

Valor Total
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22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR
Svr/S-Buy
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Valor Global do Lote
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2018
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

32

Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2018 (0469239)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 341

26/11/2018

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
26/11/2018 18:32:03
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 28/11/2018 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00072/2018

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0004193-27.2018

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional,
conforme o edital e seus anexos.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

28/11/2018

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 28/11/2018
08:00

Em 12/12/2018
14:00

às

às

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2018

NE

000038

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de encaminhamento para DOU - comprasnet (0469248)

1/1
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Nº do Processo

26/11/2018 18:32:53

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2018

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0004193-27.2018

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS
Itens Cancelados
1

Internacional

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional,
conforme o edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
045.410.304-20

Nome

Função

JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Presidente do Tre/al - Ordenador de

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

28/11/2018
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Cont

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2018NE000038

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 28/11/2018

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

27855 - Maceió/AL

82

21227764

Ramal

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2…

Comprovante de encaminhamento para DOU - comprasnet (0469248)
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26/11/2018

SIASGnet-DC - Itens da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de
Itens

26/11/2018 18:33:07

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2018

Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados

1

1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício
Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

1

S

27740 - Serviços
de Garantia de
Equipamentos de
TIC

Situação
Margem de
Qtde Unidade de
Critério de
Tipo de Decr.
Consisdo Item na
Preferência Grupo
Item Fornecimento Julgamento Benefício 7174
tente?
Licitação
(%)

-

1

lote completo

Menor
Preço

Tipo I

Sim

-

-

Sim

Ação

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe…

Comprovante de encaminhamento para DOU - comprasnet (0469248)
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26/11/2018

SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

26/11/2018 18:33:23

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00072/2018

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

27740 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Descrição Detalhada
Prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional,
conforme o edital e seus anexos

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

lote completo

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
76.897,01

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
(R$)

18/07/2018

Marca Fabricante

02.213.325/000188

103.611,00

Item Anterior
Licitação

CPF/CNPJ

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir
Itens

Nome/Razão Social
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=25058942&ver…

Comprovante de encaminhamento para DOU - comprasnet (0469248)
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Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços e descontos registrados no Sistema de Registro de Preços,
publicados no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 156, de 14/08/2018, pág. 120. A Ata está
disponível
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/precos-registrados-tribunal-regional-federalda-3a-regiao.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2018 - UASG 70011
Nº Processo: 0004193-27.2018. Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme o edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-000722018. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/12/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 27 de novembro de 2018.
TÂNIA MARIA GUIDO
Diretora

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

(SIASGnet - 26/11/2018) 70011-00001-2018NE000038

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2018 - UASG 90030

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2018 - UASG 70011

Nº Processo: 0011502-13.2018. Objeto: Aquisição de microcomputadores do tipo "All-inOne" para exibição de conteúdo digital interativo, incluindo garantia pelo período de, no
minimo, 3 (três) anos. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 28/11/2018 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00048-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 28/11/2018 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/12/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

Nº Processo: 0008558-27.2018. Objeto: Aquisição de material permanente Certificador/Testador de Cabeamento de Rede Lógica em Cobre, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/11/2018 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00076-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/12/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

(SIASGnet - 26/11/2018) 70011-00001-2018NE000038

(SIASGnet - 26/11/2018) 90030-00001-2018NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2018 - UASG 90030

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇOS N.º 136/2018, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MJ RIBEIRO - COMERCIAL CENTRO SUL-ME para
eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio, microfilme e pilhas.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 956/2018. VIGÊNCIA:
12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
26/11/2018 SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE-BA, e o Sr. Maurício José
Ribeiro, pelo Fornecedor.

Nº Processo: 0010810-14.2018. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
13 portas automáticas sociais deslizantes, marca Tecnoport, instaladas no edifício-sede do
TRF da 4ª Região, situado em Porto Alegre/RS, na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha,
nº 300, incluindo o fornecimento e substituição de peças.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 28/11/2018 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha,
300,
Praia
de
Belas
Porto
Alegre/RS
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00049-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 28/11/2018 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/12/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

.

Item

Especificação

Qtd.

Total

Preço Unitário

Estimada
.

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

.

(SIASGnet - 27/11/2018) 90030-00001-2018NE500106

.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.

Cartucho de fita para impressora, Cor preta, Compatível impressora Okidata ML420,
Marca: Masterprint / Modelo:ML420

1000

R$ 6,69

2.

Cartucho de Fita, Compatível com a impressora matricial Epson LX 350 Marca:
Masterprint / Modelo: LX 350

3000

R$ 7,70

20

R$ 32,50

14.

Ribbon Cera 110 mm X 450 m, Compatívell com impressora Zebra S4M

Marca: Mastercorp / Modelo: Zebra S4M

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇOS N.º 140/2018, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa GCC COMERCIAL E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI para eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio, microfilme
e pilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13
e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 956/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
26/11/2018 SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE-BA, e o Sr. Gabriel Correa
Chaves, pelo Fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 34/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: HD VÍDEO PRODUTORA E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Acréscimo, ao
escopo das equipes previstas no contrato de 1 operador de áudio, com a mesma
qualificação técnica e exigências cumpridas pelos demais profissionais. O objeto do
presente Contrato é: Serviços de operação de sistemas de áudio e vídeo, para realização da
transmissão ao vivo das sessões de julgamento e demais eventos. DOT. ORÇAMENTÁRIA:
PT 107760; ND 3390.39 e 2018NE500167. VALOR TOTAL: R$ 486.657,24. PA: 001273715.2018. ASSINATURA: Magda Lucia Scheunemann Cidade, Diretora Geral, em
22/11/2018.

.

Item

Especificação

Qtd.

Total

Preço Unitário

Estimada
.

12.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fita para impressora matricial, Compatível com impressora Epson LQ 590, Em
nylon,

5.000

R$ 7,99

Fita para Impressora, Em náilon, Cor preta,

2.000

R$ 7,99

Marca / Modelo: Masterprint

TERMO ADITIVO QUINTO ao Contrato nº 64/2014. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: WHITE CUBE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME. OBJETO: Prorrogação
da vigência do contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de desenvolvimento
destinados à manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva de sistema de
informações gerenciais estratégicas-Business Intelligence-BI, por mais 12 meses, a partir de
18/12/2018. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 085373; ND 3390.40; NE 2018NE500339. VALOR
ESTIMADO TOTAL: R$ 782.402,00. PA: 0011133-58.2014.

.

13.

Compatível com impressora Epson FX 890,
Marca / Modelo: Masterprint
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 37/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa MULTH ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorrogação da
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 2.485/2018. ASSINATURA:
19/11/2018. SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE/BA e o Sr. Ulisses George
Andrade Lopes, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O TRF 5ª Região torna publico que o objeto do Pregão Eletrônico nº 31/2018 fornecimento e montagem de mobiliário (memorial) - foi adjudicado e homologado à
empresa NEILDE BRITO DE JESUS - ME (CNPJ nº 06.933.407/0001-58) com o preço global
de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 013/2016, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Sra. Gilcina Lago de Carvalho. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 13.581/2015. ASSINATURA:
16/11/2018. SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Vitório, pelo TRE/BA e a Sra. Gilcina Lago de
Carvalho, como Locadora.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2018 - UASG 70025

(SIDEC - 27/11/2018) 090031-00001-2018NE000010

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº Processo: 0001337-43.2018. Objeto: Aquisição de veículos automotivos novos para atender
às necessidades de transporte individual e coletivo de autoridades, servidores e terceirizados
deste TREDF. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 28/11/2018 das 13h00 às 17h59. Endereço: Praça
Municipal de Brasília, Quadra 02 Lote 6 - Sala 208, Setor de Indústrias Gráficas - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70025-5-00033-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 28/11/2018 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/12/2018 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Havendo
divergências entre as especificações do Comprasnet e do Edital, prevalecerão as do Edital.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 40/2018; Processo SEI nº 0006687-59.2018; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/93
e 8.078/90 e Res. TRE/AL nºs 15.559/14 15.787/17 Partes: União, através do TRE/AL
e a empresa SEBASTIÃO ANDRÉ DE SOUZA GALDINO, CNPJ nº 11.539.652/0001-15;
Objeto: Serviços de transporte de pessoas e bagagens, com deslocamentos entre os
municípios de Rio Largo, Marechal Deodoro e Maceió, no período de 28 a 30 de
novembro e dias 01 e 02 de dezembro/2018 para suporte de transporte ao Encontro
do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Prazo de vigência: A partir
da assinatura até 31/12/2018. Valor do contrato: R$ 15.300,00; Assinatura:
22/11/2018.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018112800169

Nº 228, quarta-feira, 28 de novembro de 2018

PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA
Pregoeiro
(SIASGnet - 26/11/2018) 70025-00001-2018NE000025
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Publicação no DOU, do aviso do Pregão n° 72/2018 (0470343)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Número: 76/2018 - Pregão Eletrônico

Data: 13/12/2018 às 14:00:00

Aquisição de material permanente - Certificador/Testador de Cabeamento
de Rede Lógica em Cobre, conforme especificações descritas nos Anexos I
e I-A deste edital.
Anexos:
Edital (formato DOC)
Número: 72/2018 - Pregão Eletrônico

Data: 12/12/2018 às 14:00:00

Prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.

Área Segura

Anexos:

Acessar Área Segura

Edital (formato DOC)
Número: 75/2018 - Pregão Eletrônico

Data: 10/12/2018 às 14:30:00

Contratação, de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de apoio administrativo (serviços de motorista - categorias B
e D, motociclista, operador de empilhadeira, copeiro, garçom, ascensorista,
recepcionista
carregador
deCEP 57051-090.
almoxarifado
conferente
Avenida Aristeu
de Andrade nº 377,auxiliar
Farol. Maceió-AL.
Fone: (82) 2122-7700

https://intranet.tre-al.jus.br/index.jsp#

Publicação na internet, do Pregão n° 72/2018 (0470376)
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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 novembro de 2018.
Ao pregoeiro,
Para realização do certame licitatório.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 28/11/2018, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0470390 e o código CRC 697D1FB6.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0470390

0470390v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2018.

Senhor Secretário de Administração,
Encaminho-lhe os presentes autos, comunicandolhe o fracasso do certame por ausência de proponentes.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 12/12/2018, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0476976 e o código CRC 7AFAF9C0.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0476976

0476976v1
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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 dezembro de 2018.

À Secretaria de Tecnologia da Informação.
Assunto: Comunicação. Certame. Não obtenção de
propostas. Caracterização. Licitação deserta.
Senhor Secretário,
Em face do pronunciamento oriundo do Pregoeiro
condutor do Pregão Eletrônico n.º 72/2018, que teve como
objeto a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamento HPE, em uso na Infraestrutura de Tecnologia da
Informação e Comunicação deste Tribunal, evoluo o presente
a Vossa Senhoria para conhecimento e demais medidas, tendo
em vista que referido não contou com a oferta de propostas,
caracterizando-se a licitação como deserta.
Isto posto, tendo em vista a origem da demanda,
preliminarmente à homologação do resultado e atos relativo à
sessão realizada e deliberação acerca de sua repetição,
oportuna-se a essa setorial pronunciar-se sobre o impacto do
resultado da licitação na programação realizada pela unidade
demandante, bem como, eventuais alternativas concernentes
à aquisição, a exemplo de conhecimento da existência de ata
de registro de preços que viabilizem a aquisição, caso
compatível com a pretensão esposada.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Secretário de Administração Substituto, em 12/12/2018, às 16:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0477192 e o código CRC F7471E5B.

0004193-27.2018.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
conhecimento e pronunciamento (doc. nº 0477192).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/12/2018, às 07:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478450 e o código CRC 33AF6235.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0478450

0478450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2018.

À STI,
Sr. Secretário,
O procedimento administrativo em tela trata da
renovação de garantia de componentes de infraestrutura do
fabricante HPE, em plena utilização, e foi iniciado em
21.05.2018.
Está claremente indicado no Documento de
Oficialização de Demanda, doc. 0383833, em seu item 4:
"4. Benefícios esperados
resultados a serem alcançados):

(demonstrativo

de

1. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso ;
2. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
3. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos."

Os Estudos Preliminares, doc. 0411475,
detalham quanto aos riscos da não contratação:
"21. Análise de Riscos:

Risco:

Falta de recursos orçamentários para a aquisição da solução ou

Despacho COINF 0479138
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Risco:

parte dela

Probabilidade: Id

Média

Risco
1

2

Id

Dano

Ausência de solução de continuidade para
casos de eventos de vulto

Ação de Mitigação e Contingência

1

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

2

Substituição dos equipamentos por
outros equipamentos existentes,
paralisando o andamento de outros
projetos e demandas, tais como
implementação de ambiente de banco
de homologação e desenvolvimento.

Risco:

Risco
2

Id

1

Paralisação
do ambiente
e dos
serviços
atrelados

Responsável

STI

STI/COINF

Atraso na aquisição

Probabilidade: Id

Média

Impacto

Dano

2 Aumento do risco em caso de inoperância

Ação de Mitigação e Contingência
Solicitação de aceleração de trâmites
internos.
Substituição dos equipamentos por
Despacho COINF 0479138
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Impacto
Paralisação
do ambiente e
dos serviços
atrelados

Responsável

STI

outros equipamentos existentes,
paralisando o andamento de outros
projetos e demandas, tais como
implementação de ambiente de banco
de homologação e desenvolvimento.

2

Risco:

Atraso na entrega da solução

Probabilidade: Id

Média

Risco
3

Id

STI/COINF

Dano

2 Aumento do risco em caso de inoperância

Ação de Mitigação e Contingência

Impacto
Paralisação
do ambiente e
dos serviços
atrelados
Responsável

1

Notificar a contratada.

Gestor do
contrato

2

Substituição dos equipamentos por
outros equipamentos existentes,
paralisando o andamento de outros
projetos e demandas, tais como
implementação de ambiente de banco
de homologação e desenvolvimento.

STI/COINF

"

Acrescento ainda e de forma mais
contundente que a não contratação dos serviços de extensão
de garantia implicará em ampliação signiﬁcativa de riscos de
parada em serviços essenciais, tais como o SEI, banco de
dados,
SGRH,
Intranet,
rede
Wiﬁ
Corporativa,
disponibilização de arquivos em rede, funcionamento do FEM,
entre muitos outros, uma vez que vários componentes alvos
da pretendida extensão de garantia são de "núcleo", ou seja,
Despacho COINF 0479138
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necessariamente são utilizados na interconexão entre os
clientes (estações de tabalho) e os servidores. Frise-se que,
em caso de falha grave, os serviços poderão permanecer
indisponíveis até a contratação de solução de continuidade,
inclusive com risco de contratação emergencial, conforme o
caso.
Por fim, Informo também que não vislimbramos
soluções alternativas viáveis de contratação dos serviços
pretendidos, a exemplo de atas de registro de preço vigentes.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 16/12/2018, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479138 e o código CRC C6AE655C.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0479138
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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 dezembro de 2018.

Senhor Secretário de Administração,
encaminho o Despacho COINF 0479138 contendo
as respostas aos questionamentos levantados
por Vossa
Senhoria.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 17/12/2018, às 13:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479423 e o código CRC 199AEDBE.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0479423
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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 dezembro de 2018.

Tendo em vista o Despacho COINF 0479138,
remeto os autos à SEIC para urgente instrução de contratação
direta, considerando o resultado do certame, em observância
ao disposto no art. 24, V, da Lei 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2018, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479594 e o código CRC 12DE7FA0.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0479594

0479594v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Anexo I-B
Planilha de Composição de Custos por item
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB
Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

Valor mês

Valor Total

29
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22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR
Svr/S-Buy

30
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Valor Global do Lote

31
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E-mail - 0479911
Data de Envio:
17/12/2018 17:15:47
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
alexandre.araujo2@hpe.com
Assunto:
EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. PROPOSTA.
Mensagem:
À EMPRESA HEWLETT PACKARD ENTERPRISE.
A/C DE ALEXANDRE ARAÚJO (11 4197 8682).
REFERÊNCIA: CONTRATO K185C2050.
PROCESSO SEI 0004193-27.2018.
Sr. Alexandre Araújo,
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, INSCRITO NO
CNPJ sob o nº 06.015.041/0001-38, sediado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Maceió/AL, informa que
realizou procedimento licitatório, visando à contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Tribunal,
conforme descrições em anexo, porém não obteve sucesso em face de ausência de quaisquer
interessados.
Nesse ponto, vimos solicitar o apoio de Vossa Senhoria em encaminhar-nos proposta de
orçamento/contratação, pelo período de 12 meses - 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, de
extensão de garantia dos equipamentos HPE discriminados em anexo.
Esclareço que a contratação será imediata, mediante dispensa de certame licitatório, solicitando que a
proposta deverá ser enviada com a maior brevidade, considerando o encerramento do exercício
financeiro, ou seja, o término do ano de 2018.
Quaisquer informações técnicas poderão ser obtidas junto à Seção de Suporte Operacional deste Tribunal,
pelos telefones 82 2122 7752 e 82 2122 7753.
Atenciosamente.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
82 2122 7711 e 2122 7712.

Anexos:
Anexo_0479881_RELACAO_DOS_EQUIPAMENTOS___EXTENSAO_DE_GARANTIA..pdf
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18/12/2018

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YSIDHKU4Z4FFW&View=Message&Print=Yes

De: "Araujo, Alexandre (IBS - Installed Base Specialist)" <alexandre.araujo2@hpe.com>
Para: "Silva, Tatiane" <tatiane.santos2@hpe.com>
CC: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 18/12/2018 10:09 AM
Assunto: [seic] EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. PROPOSTA.

Oi Tati, Bom dia!
Segue para validação.
Att.,
Alexandre Araujo
Brazil HPE Pointnext
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
alexandre.araujo2@hpe.com
+55 11 2657-8647 Office
Hewlett Packard Enterprise
Alameda Rio Negro, nº. 750
Barueri - SP - 06454-000
hpe.com

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é
confidencial e legalmente protegidos, somente podendo ser usada pelo indivíduo
ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano,
deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a
disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem é expressamente proibido.
This message (including any attachments) contains confidential information
intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you
are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure,
copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on
it, is strictly prohibited.
-----Original Message----From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Sent: segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 18:16
To: Araujo, Alexandre (IBS - Installed Base Specialist)
<alexandre.araujo2@hpe.com>
Subject: EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. PROPOSTA.
À EMPRESA HEWLETT PACKARD ENTERPRISE.
A/C DE ALEXANDRE ARAÚJO (11 4197 8682).
REFERÊNCIA: CONTRATO K185C2050.
PROCESSO SEI 0004193-27.2018.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YSIDHKU4Z4FFW&View=Message&Print=Yes
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18/12/2018

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YSIDHKU4Z4FFW&View=Message&Print=Yes

Sr. Alexandre Araújo,
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO,
INSCRITO NO CNPJ sob o nº 06.015.041/0001-38, sediado na AV. Aristeu de
Andrade, 377, Maceió/AL, informa que realizou procedimento licitatório,
visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Tribunal, conforme descrições em anexo, porém não obteve sucesso em face de
ausência de quaisquer interessados.
Nesse ponto, vimos solicitar o apoio de Vossa Senhoria em encaminhar-nos
proposta de orçamento/contratação, pelo período de 12 meses - 1º de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2019, de extensão de garantia dos equipamentos HPE
discriminados em anexo.
Esclareço que a contratação será imediata, mediante dispensa de certame
licitatório, solicitando que a proposta deverá ser enviada com a maior
brevidade, considerando o encerramento do exercício financeiro, ou seja, o
término do ano de 2018.
Quaisquer informações técnicas poderão ser obtidas junto à Seção de Suporte
Operacional deste Tribunal, pelos telefones 82 2122 7752 e 82 2122 7753.
Atenciosamente.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
82 2122 7711 e 2122 7712.

Anexados:
Tipo de
Arquivo:
Tamanho:
Conteúdo:
Anexo_0479881_RELACAO_DOS_EQUIPAMENTOS___EXTENSAO_DE_GARANTIA..pdf 74k
application/pdf
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Anexo I-B
Planilha de Composição de Custos por item
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

Descrição

Valor mês

1

C8S56A

1

2S6515D213

01/01/2019 a 31/12/2019

2

AM868B

1

USB307U2J4

01/01/2019 a 31/12/2019

3

AM868B

1

USB307U2J6

01/01/2019 a 31/12/2019

4

BL543A

1

MXA220Z05D

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB
Bundle
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN
Switch
HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

5

JG219A

1

CN51F5600R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

6

755258-B21

1

BRC51066TY

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

7

755258-B21

1

BRC51066TX

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

8

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

9

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

10

JG219A

1

CN3AF56027

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

11

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

12

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/01/2018 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

13

J9420A

1

SG3483N24Z

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

14

J9420A

1

SG3483N251

01/01/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

15

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

16

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

17

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

18

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

19

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

20

J9407B

1

CN3BFFX11F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

21

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

Valor Total
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22

J9407B

1

CN3BFFX128

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

23

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

24

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

25

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

26

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

27

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

28

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

29

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

30

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

31

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

32

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

33

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

34

J9407B

1

CN3BFFX160

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

35

J9407B

1

CN3BFFX161

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

36

J9407B

1

CN3BFFX164

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

37

J9407B

1

CN3BFFX166

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

38

J9407B

1

CN3BFFX169

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

39

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

40

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

41

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

42

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

43

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

44

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/01/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

45

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/01/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR
Svr/S-Buy

30
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E-mail - 0481899
Data de Envio:
19/12/2018 15:54:25
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
teltec@teltecnetworks.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infiniit.com.br
bsabino@swt.com.br
horidan@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@lta-rh.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
vendas@newsupri.com.br
negocios@chipcia.com.br
info@xtech.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
gushitecnologia@hotimal.com
northware@norhware.com.br
sercon@tricor.com.br
toplicita@hotmail.com
nwx@ig.com.br
contato@enfasecomercial.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
bruno.leandro@frontiers.com.br
ronaldo_araujo@hp.com
lofredo@hpe.com
Assunto:
EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA.
Mensagem:
À GERÊNCIA COMERCIAL.
REFERÊNCIA: CONTRATO K185C2050.
PROCESSO SEI 0004193-27.2018.
Sr. Gerente,
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, INSCRITO NO
CNPJ sob o nº 06.015.041/0001-38, sediado na AV. Aristeu de Andrade, 377, Maceió/AL, informa que
realizou procedimento licitatório, visando à contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Tribunal,
conforme descrições em anexo, porém não obteve sucesso em face de ausência de quaisquer
interessados.
Nesse ponto, vimos solicitar o apoio de Vossa Senhoria em encaminhar-nos proposta de
orçamento/contratação, pelo período de 12 meses - 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, de
extensão de garantia dos equipamentos HPE discriminados em anexo.
Esclareço que a contratação será imediata, mediante dispensa de certame licitatório, solicitando que a
proposta deverá ser enviada com a maior brevidade, considerando o encerramento do exercício
financeiro, ou seja, o término do ano de 2018.
Quaisquer informações técnicas poderão ser obtidas junto à Seção de Suporte Operacional deste Tribunal,
pelos telefones 82 2122 7752 e 82 2122 7753.

E-mail SEIC 0481899
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Atenciosamente.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
82 2122 7711 e 2122 7712.
Anexos:
Anexo_0480483_Anexo_0479881_RELACAO_DOS_EQUIPAMENTOS___EXTENSAO_DE_GARANTIA..pdf
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De: "Silva, Tatiane" <tatiane.santos2@hpe.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/12/2018 12:06 PM
Assunto: [seic] EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. PROPOSTA.

Prezados, boa tarde!
Segue Proposta comercial anexa.
Obrigada!
Tatiane Silva
tatiane.santos2@hpe.com
HPE Pointnext
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
11 2657 - 8632
Hewlett Packard Brazil
Alameda Rio Negro, 750
Barueri - SP | Brazil
06454-000

-----Original Message----From: Araujo, Alexandre (IBS - Installed Base Specialist)
Sent: terça-feira, 18 de dezembro de 2018 11:10
To: Silva, Tatiane <tatiane.santos2@hpe.com>
Cc: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Subject: RE: EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. PROPOSTA.
Oi Tati, Bom dia!
Segue para validação.
Att.,
Alexandre Araujo
Brazil HPE Pointnext
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
alexandre.araujo2@hpe.com
+55 11 2657-8647 Office
Hewlett Packard Enterprise
Alameda Rio Negro, nº. 750
Barueri - SP - 06454-000
hpe.com

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EYIIFZVEAPK4I&View=Message&Print=Yes
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Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é
confidencial e legalmente protegidos, somente podendo ser usada pelo indivíduo
ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano,
deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a
disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem é expressamente proibido.
This message (including any attachments) contains confidential information
intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you
are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure,
copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on
it, is strictly prohibited.
-----Original Message----From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Sent: segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 18:16
To: Araujo, Alexandre (IBS - Installed Base Specialist)
<alexandre.araujo2@hpe.com>
Subject: EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. PROPOSTA.
À EMPRESA HEWLETT PACKARD ENTERPRISE.
A/C DE ALEXANDRE ARAÚJO (11 4197 8682).
REFERÊNCIA: CONTRATO K185C2050.
PROCESSO SEI 0004193-27.2018.
Sr. Alexandre Araújo,
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO,
INSCRITO NO CNPJ sob o nº 06.015.041/0001-38, sediado na AV. Aristeu de
Andrade, 377, Maceió/AL, informa que realizou procedimento licitatório,
visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Tribunal, conforme descrições em anexo, porém não obteve sucesso em face de
ausência de quaisquer interessados.
Nesse ponto, vimos solicitar o apoio de Vossa Senhoria em encaminhar-nos
proposta de orçamento/contratação, pelo período de 12 meses - 1º de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2019, de extensão de garantia dos equipamentos HPE
discriminados em anexo.
Esclareço que a contratação será imediata, mediante dispensa de certame
licitatório, solicitando que a proposta deverá ser enviada com a maior
brevidade, considerando o encerramento do exercício financeiro, ou seja, o
término do ano de 2018.
Quaisquer informações técnicas poderão ser obtidas junto à Seção de Suporte
Operacional deste Tribunal, pelos telefones 82 2122 7752 e 82 2122 7753.
Atenciosamente.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EYIIFZVEAPK4I&View=Message&Print=Yes
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JOSÉ CARLOS DE SOUZA
82 2122 7711 e 2122 7712.

Anexados:
Arquivo: PTC_TREAL2019_V1.pdf

Tamanho:
818k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Resposta da HPE para TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
ALAGOAS – TRE-AL

PROJETO: RENOVAÇÃO DE SUPORTE DE HW E SW

São Paulo, 20 de dezembro de 2018.
Proposta_Técnica_Comercial_ TRE-AL2019: _versão: 01
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Hewlett Packard Enterprise.
Alameda Rio Negro, 750
Cep: 06454-000 – Barueri
www.hpe.com

São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

Prezados (as) Senhores(as):
Tatiane Silva
Installed Base Sales
11 2657 – 8632
tatiane.santos2@hpe.com

A Hewlett Packard Enterprise agradece a oportunidade
de apresentar esta proposta de prorrogação de vigência contratual.
Estamos confiantes que as informações contidas nesta
proposta possam atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a
potencialidade de nossa empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos ou informações adicionais no que diz respeito a esta proposta.

Atenciosamente,

Tatiane Silva
Installed Base Sales

Anexo PROPOSTA HPE - EXTENSÃO DE GARANTIA. (0482773)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 375

Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

Apresentando a Hewlett Packard Enterprise
A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE é um fornecedor de soluções de tecnologia
global para os clientes. As soluções da empresa abrangem infraestrutura de TI,
computação pessoal e dispositivos de acesso, serviços globais e de imagens e
impressão para clientes, empresas e negócios de pequeno e médio porte.
Nosso investimento de cerca de US$ 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento
impulsiona a invenção de produtos, soluções e novas tecnologias. Produzimos uma
média de 11 patentes por dia em todo o mundo – já são 21 mil no total para manter a
continuidade de inovação e liderança tecnológica. Os Laboratórios HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE funcionam como um departamento central de pesquisa para
a empresa, com foco na descoberta e no desenvolvimento de novas tecnologias que
melhorem a vida dos nossos clientes e que provoquem mudanças nos mercados e criem
oportunidades de negócio.
Nossa estratégia consiste em oferecer produtos, serviços e soluções de alta tecnologia,
baixo custo e que proporcionem a melhor experiência para o cliente. Nossa equipe,
composta por 300 mil funcionários, opera em mais de 170 países. Milhões de pessoas
no mundo usam a tecnologia HEWLETT PACKARD ENTERPRISE todos os dias.

Por que Hewlett Packard Enterprise?
Sólida experiência em projetos de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e
consumo;


Soluções padrão de Indústria;



Baixo custo total de propriedade.

Classe Mundial Hewlett Packard Enterprise em
Gerenciamento de Projetos e Programas
Mais de 3100 Gerentes de Projeto Profissionais certificados PMP, distribuídos por 160
países com experiência em gestão de negócios, liderança e implantação de soluções.
Gerentes de Projetos certificados em ITIL
Uma sólida rede de Project Management Office (PMO) para prover suporte, revisões e
controle de qualidade na implantação, de forma que os projetos sejam entregues no
prazo, dentro do orçamento e em conformidade com os requisitos de qualidade.
Um currículo de desenvolvimento de gerenciamento de projetos aderente as melhores
práticas de mercado, sendo estruturado de acordo com a metodologia mundial da
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - “Global Method”, baseada nas melhores práticas
adotadas pelo PMBOK do PMI – Project Management Institute”. Reconhecido
mundialmente como formulador dos mais altos padrões de qualidade na gestão de
projetos e, de acordo com a ISO 9001 – versão 2000.

Metodologias
Enterprise

Comprovadas

Hewlett

Packard

A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Global Method é nossa metodologia para
Gerenciamento de Projetos, Estratégia e Arquitetura de TI, Desenvolvimento de
Aplicações, Infraestrutura, Implantação, Integração, Transição e Transformação, Ciclo de
Vida de Soluções e Suporte.
Metodologias de soluções completas que maximizam a qualidade e a transferência do
conhecimento.
Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 02.FY17
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

Baseadas nas melhores práticas da indústria com o valor agregado da nossa
experiência.

Ferramentas,
Tecnologias
e
Base
Conhecimento Hewlett Packard Enterprise

de

Ferramentas colaborativas para o time do cliente e da HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE que aperfeiçoam a comunicação e o acesso às informações do projeto.
Grande base de conhecimento acessível via web em todo o mundo usadas como
nivelamento das lições aprendidas e experiências de projetos anteriores para assegurar
soluções implantadas com sucesso.
Fóruns profissionais onde nossos consultores colaboram entre si, compartilham
experiências, aprendem de outros projetos e reutilizam abordagens.

Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 02.FY17
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

1. Resumo Executivo
A Hewlett Packard Enterprise acredita que as seguintes vantagens competitivas nos
diferenciam da concorrência:
Amplo portfólio de soluções completas. Combinamos nossos recursos de
infraestrutura, software e serviços para oferecer o que acreditamos ser o maior e mais
completo portfólio de soluções empresariais do setor de TI. Nossa capacidade de
oferecer uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e serviços de suporte e
consultoria de alto valor em um único pacote é um dos nossos principais diferenciais.
Roteiro de inovação para vários anos. Atuamos no setor de tecnologia e inovação há
mais de 75 anos. Nosso amplo portfólio de propriedade intelectual e nossos recursos de
pesquisa e desenvolvimento global fazem parte um roteiro de inovação mais amplo para
ajudar organizações de todos os tamanhos em sua jornada de plataformas de tecnologia
tradicional rumo aos sistemas de TI do futuro — denominados Novo Estilo de TI — que
acreditamos serão caracterizados pelo aumento e pela proeminência inter-relacionada
de computação em nuvem, Big Data, segurança empresarial, aplicativos e mobilidade.
Distribuição global e ecossistema de parceiros. Somos especialistas no
fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras para nossos clientes em ambientes
complexos com a participação de vários países, vários fornecedores e/ou vários
idiomas. Temos um dos conjuntos de recursos go-to-market mais completos do setor,
incluindo um amplo ecossistema de parceiros de canal que nos permite comercializar e
entregar ofertas de produtos a clientes localizados em, praticamente, qualquer lugar do
mundo.
Soluções financeiras personalizadas. Desenvolvemos soluções financeiras
inovadoras para facilitar a entrega de produtos e serviços a nossos clientes. Oferecemos
soluções de investimento flexíveis e especialidade que ajudam os clientes e outros
parceiros a criar implantações de tecnologia exclusivas com base em necessidades
comerciais específicas.
Equipe de liderança experiente com histórico comprovado de desempenho de
sucesso. Nossa equipe de gerenciamento apresenta um histórico comprovado de
desempenho e execução. Somo liderados pela CEO Margaret C. Whitman, que possui
experiência comprovada no desenvolvimento de modelos comerciais transformadores,
construindo marcas globais e impulsionando crescimento e expansão sustentáveis no
setor de tecnologia, incluindo a presidência da HP Co. por quatro anos antes de
separação da empresa, além de sua experiência de 10 anos como CEO do eBay Inc.
Nossa equipe de gerenciamento sênior soma mais de 100 anos de experiência na área
e possui amplo conhecimento e experiência no setor de TI comercial e nos mercados
em que competimos. Além disso, possuímos um amplo banco de talentos em
gerenciamento e tecnologia que — acreditamos — nos oferece pipeline sem
precedentes para futuros líderes e inovadores.

Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 02.FY17
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Um parceiro de transformação com a visão e a abrangência para ajudar os clientes a
alcançar ótimos resultados comerciais

Rede dedistribution
distribuiçãonetwork
robusta
Robust

Ampla
tradição
e roteiro
de P&D
Rich R&D
heritage
and roadmap

Portfólio
de soluções
completo
End-to-end
solutions
portfolio

Soluções
de financiamento
Custom financing
solutions
personalizadas

Experienced
leadership team
Equipe
de liderança
experiente

Ao escolher a Hewlett Packard Enterprise como sua parceira comercial, o cliente
ganhará um consultor experiente, comprometido e confiável. A Hewlett Packard
Enterprise entende os muitos desafios associados à implantação da infraestrutura
complexa de tecnologia da informação no ambiente de negócios em rápida mudança e
altamente competitivo dos dias de hoje. Nossa estratégia concentra-se em ampliar
nossos pontos fortes para oferecer maior valor para os clientes, seja com suporte pósvenda, um conjunto maior de ferramentas de virtualização e gerenciamento para
empresas ou foco elevado em serviços. Oferecemos nosso incrível portfólio da maneira
que for mais adequada para você — ajudando-o a transformar desafios em
oportunidades. Nossas soluções completam essa estrutura ao combinar nossas
tecnologias a seus objetivos comerciais avançados de forma holística e revolucionária.
Com nossa visão, estratégia, experiência e liderança, a Hewlett Packard Enterprise se
destaca claramente como parceira preferencial de negócios do cliente para o futuro. A
equipe de profissionais de vendas e serviços da Hewlett Packard Enterprise tem a
experiência necessária para traduzir as metas de negócios do cliente em soluções de TI
que aprimoram a competitividade, geram um rápido retorno do investimento e fornecem
proteção de longo prazo aos ativos por meio de um caminho de crescimento
assegurado.
Em resumo, o que diferencia a Hewlett Packard Enterprise da concorrência é nossa
proposta de valor para nossos clientes. A Hewlett Packard Enterprise ocupa uma
posição única — sólida e invejável — com nossa combinação de ativos, adotando uma
postura baseada em padrões abertos e cética em relação a plataformas, e com nossa
capacidade de fornecer insights úteis para os clientes de maneira que nenhuma outra
empresa pode fazer. Um conjunto integrado e global de produtos e serviços oferece
muito mais — mais responsabilidade e agilidade comercial, flexibilidade, suporte
econômico para as necessidades dinâmicas da TI, um retorno mais alto dos
investimentos em TI e a melhor experiência total do cliente.
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2. Serviços de Suporte
2.1. Suporte de Hardware
Os Serviços HEWLETT PACKARD ENTERPRISE de Suporte de Hardware fornecem
assistência remota de alta qualidade e suporte no local (on-site) para seu hardware das
marcas HEWLETT PACKARD ENTERPRISE e Compaq, além de outros produtos de
hardware elegíveis de terceiros.
Com os Serviços HEWLETT PACKARD ENTERPRISE de Suporte de Hardware, os
problemas técnicos do seu equipamento coberto pelo contrato serão solucionados de
forma profissional, visando maximizar a disponibilidade e a produtividade da operação.
Você tem flexibilidade para selecionar características opcionais do serviço e escolher
entre diversas alternativas de tempos de resposta e janelas de cobertura para atender
às suas necessidades específicas de suporte.

Principais Características dos Serviços de Hardware


Diagnóstico de problemas e suporte remotos



Atendimento telefônico direto por especialistas da área técnica



Suporte de hardware nas instalações do cliente ("On-Site")



Peças e mão-de-obra inclusas



Períodos de cobertura e tempos de resposta flexíveis

 Atendimento realizado pela própria HEWLETT PACKARD ENTERPRISE e/ou sua
rede autorizada de serviços de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade e
certificação
 Acesso a informações e serviços eletrônicos avançados de suporte que aumentam
a produtividade:
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE – HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
Support Center (http://www.hp.com/go/Hewlett Packard Enterprise sc): É um site
de suporte inovador onde os profissionais de TI podem obter informações sobre
hardware e documentações, atualizações de firmware, abertura eletrônica e
acompanhamento de chamados, chat direto com os engenheiros de suporte da
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE , dentre outros.
–

IRSA - Insight Remote Support Advanced: Trata-se de uma ferramenta de
monitoramento proativo das condições de hardware que em casos de falhas
registram chamados automaticamente junto à Central de Suporte HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE visando rápida reação e redução no tempo de correção
de falha. Para tanto, a implementação da ferramenta está condicionada às políticas
de segurança e topologia de rede do [CustomerName], bem como das condições de
compatibilidade de cada componente.
SCA – Support Contract Assistant: É um web site onde os Gerentes,
profissionais de TI, administradores de contratos e representantes de compras
podem gerenciar os seus contratos de serviços de suporte com a HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE . Dentre os benefícios da ferramenta, podemos destacar
as seguintes funcionalidades: visualização dos equipamentos atualmente sob
contrato com os devidos detalhes (modelo, nível de serviço, valor e vigência),
solicitação e recebimento de cotações para novos suportes, envio de solicitação de
mudanças, histórico e situação de transações executadas e visualização dos
contratos agrupados por empresas do mesmo conglomerado.
–
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2.2. Suporte de Software
O Suporte de Software da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE fornece serviços
abrangentes para produtos de software HEWLETT PACKARD ENTERPRISE e de
terceiros selecionados. Com este serviço, sua equipe de TI conta com acesso rápido e
confiável às Centrais de Atendimento da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE . Os
analistas da Central de Atendimento trabalharão com sua equipe para fornecer
orientações sobre as características e utilização, diagnósticos e resolução de
problemas, identificação de defeitos e acesso a patches dos produtos de software.
O Serviço também disponibiliza atualizações de software para produtos da HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE e de terceiros elegíveis suportados pela HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE , patches de software e manuais de referência, incluindo
licença de uso e cópia de novas versões de produtos de software em todos os sistemas
suportados e cobertos pela licença original do mesmo.
O serviço também fornece acesso eletrônico às informações de suporte, permitindo que
qualquer membro de sua equipe de TI localize informações essenciais disponíveis sobre
produtos e suporte. Para produtos de terceiros, este acesso está sujeito à
disponibilidade de tais informações eletrônicas por parte do fornecedor.

Principais Características dos Serviços de Software


Suporte remoto



Acesso a recursos técnicos



Análise e resolução de problemas



Gerenciamento de escalação



Isolamento de problemas



Suporte de orientação à instalação

 Atualizações de software da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE e de terceiros
selecionados a um custo previsível
 Redução dos custos de aquisição de atualizações individuais de software, devido à
economia substancial de assinaturas


Notificações automáticas sobre a disponibilidade de novas versões de software



Opção de janelas de cobertura

 Acesso a informações e serviços eletrônicos avançados de suporte que aumentam
a produtividade:
ITRC – IT Resource Center (www.itrc.hp.com): É um site de suporte inovador
onde os profissionais de TI podem obter informações sobre software e
documentações, abertura eletrônica e acompanhamento de chamados, chat direto
com os engenheiros de suporte da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE , dentre
outros.
–

SCA – Support Contract Assistant: É um web site onde os Gerentes,
profissionais de TI, administradores de contratos e representantes de compras
podem gerenciar os seus contratos de serviços de suporte com a HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE . Dentre os benefícios da ferramenta, podemos destacar
as seguintes funcionalidades: visualização dos equipamentos atualmente sob
contrato com os devidos detalhes (modelo, nível de serviço, valor e vigência),
solicitação e recebimento de cotações para novos suportes, envio de solicitação de
mudanças, histórico e situação de transações executadas e visualização dos
contratos agrupados por empresas do mesmo conglomerado.
–
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3. Especificações dos Níveis de Serviços
3.1. Suporte de Hardware
3.1.1. Tempo de Solução / Call-to-Repair
O serviço assegura acesso direto a uma equipe de suporte especializada, disponível 24
horas por dia 7 dias por semana, que imediatamente começa a estudar o problema. A
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE assume o compromisso de restaurar o hardware
em no máximo 24, 8, 6 ou 4 horas contado do momento em que a chamada é registrada
na Central de Atendimento ao Cliente da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE até o
momento que o produto seja restaurado o seu nível normal de funcionalidade de
hardware.
 24x7 – 6 horas Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento
on-site, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com solução on-site em
até 6 horas.

3.2. Suporte de Software
3.2.1. Tempo de Resposta
É o prazo compreendido entre o horário de abertura do chamado na Central de
Atendimento da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Brasil até o atendimento remoto
pelo especialista técnico.
 24x7 – 2 horas de Resposta: Suporte de software remoto com atendimento em
regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com início do serviço
em até 2 horas após a abertura e registro do chamado.

3.2.2. Pré-requisitos para Suporte de Software
O cliente deverá possuir as licenças apropriadas regularmente adquiridas para o uso de
todos os produtos de software, de acordo com os atuais termos de licenciamento de
softwares de terceiros. Manter e fornecer à HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ,
quando solicitadas, as licenças originais, os contratos de upgrade e as chaves de
licenças de todos os produtos de software. O Cliente deverá estar devidamente
licenciado para usar a versão corrente do produto de software no início do período do
contrato de serviço.

3.2.3. Limitações do Serviço para Suporte Software
As atualizações de software não estão disponíveis para todos os produtos. A pedido do
Cliente, a HEWLETT PACKARD ENTERPRISE fornecerá uma lista de produtos de
software que não exigem atualizações. Quando esta característica do serviço não
estiver disponível, ela não será incluída no Serviço HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
de Suporte de Software.
O suporte de software deverá ser adquirido para cada sistema do ambiente do Cliente
que requeira cobertura.
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4. Condições Comerciais
Configuração e Preços
HPE Foundation Care CTR SVC
PART
NUMBER
AM868B

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

USB307U2J4

1

R$

140,87

AM868B

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

USB307U2J6

1

R$

140,87

Valor Mensal

BL543A

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

MXA220Z05D

1

R$

833,85

755258-B21

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BRC51066TY

1

R$

409,56

755258-B21

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BRC51066TX

1

R$

409,56

BL543B

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

MXA405Z0BS

1

R$

795,94

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3AF5601Z

1

R$

808,55

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3AF56027

1

R$

808,55

J9420A

HP MSM760 Premium Mobility Controller

SG3483N24Z

1

R$

435,38

J9420A

HP MSM760 Premium Mobility Controller

SG3483N251

1

R$

435,38

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX0TW

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX0VZ

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX0WN

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX0Z9

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX10Y

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX11V

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX128

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX13F

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15N

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15P

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15Q

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15R

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15S

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15T

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15V

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15W

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15X

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX15Y

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX160

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX161

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX164

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX166

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX169

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX16C

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX16H

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX16J

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX16L

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX16M

1

R$

-

J9407B

HP 1-port Power Injector

CN3BFFX16P

1

R$

-
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780025-S05

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

BRC6157JN2

1

R$

679,84

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN51F5600R

1

R$

808,55

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3BBYV07B

1

R$

808,55

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3BBYV03F

1

R$

808,55

HP Collaborative Remote Support
PART
NUMBER
755258-B21

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BRC51066TY

1

R$

17,15

755258-B21

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BRC51066TX

1

R$

17,15

780025-S05

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

BRC6157JN2

1

R$

17,15

Valor Mensal

*** Software ***
PART
NUMBER
JG219A

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

HP 5820AF-24XG Switch

CN3AF5601Z

1

R$

90,81

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3AF56027

1

R$

90,81

J9420A

HP MSM760 Premium Mobility Controller

SG3483N24Z

1

R$

39,95

Valor Mensal

J9420A

HP MSM760 Premium Mobility Controller

SG3483N251

1

R$

39,95

C8S56A

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

2S6515D213

1

R$

15,67

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN51F5600R

1

R$

90,81

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3BBYV07B

1

R$

90,81

JG219A

HP 5820AF-24XG Switch

CN3BBYV03F

1

R$

90,81

Valor mensal: R$ 8.925,07
Valor Anual: R$ 107.100,86

Condições de Pagamento
A parcela mensal é devida no primeiro dia útil subsequente ao mês da prestação de
serviço do presente CONTRATO e deverá ser paga à HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE em sua sede administrativa (ou onde a HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE indicar). As faturas serão entregues ao cliente com ao menos 5 (cinco)
dias úteis de antecedência ao seu vencimento.

Tributos
Os valores apresentados acima incluem todos os impostos e tributos incidentes sobre
os serviços ou produtos objeto desta Proposta de acordo com a legislação em vigor
aplicáveis ao local de prestação dos serviços e entrega de produtos, exceto ICMS
diferencial de alíquota.
Na eventualidade de ser devido diferencial de aliquota do ICMS ao Estado de destino, o
pagamento do valor correspondente será de acordo com a legislação vigente.
Cada espécie ou tipo de serviço ou produto previsto na presente Proposta será faturado
de forma segregada a fim de atender a legislação do local da prestação dos serviços ou
entrega de produtos, dessa forma, a Hewlett Packard Enterprise emitirá notas-fiscais
específicas para cada serviço ou produto fornecido. O estabelecimento que emitir a
fatura de serviços será o mesmo do prestador desse serviço, objeto da presente
proposta.
Os serviços a serem prestados não constituem de qualquer forma cessão de mão-deobra e não contemplam quaisquer retenções de tributos, impostos, contribuições ou
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taxas pelo Cliente, dessa forma, caso o Cliente efetue qualquer retenção, deverá
informar previamente a Hewlett Packard Enterprise, bem como as condições e valores
ora ofertados serão revistos diante do impacto ocasionado por eventual retenção. Ainda,
o Cliente deverá enviar à Hewlett Packard Enterprise todos os comprovantes e guias de
pagamentos da referida retenção.
Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data de apresentação da
Proposta, e de comprovada repercussão nos preços ofertados, implicarão na revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Condições para Aceitação do Pedido e Faturamento
Sujeitas à aprovação de crédito.
Para clientes novos e/ou situação de renovação,solicitamos os seguintes documentos
para análise:
 Cópia do Cartão de CNPJ
 Ficha cadastral atualizada
 Contrato Social e/ou Estatuto Social consolidado e/ou últimas alterações
 Relação de Faturamento de, no mínimo, dois últimos Exercícios.
 Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultado dos 03 últimos
Exercicios, preferencialmente auditados
 Notas explicativas de Balanço
 Balancete dos últimos 06 (seis) meses

Estado de faturamento: ALAGOAS
O faturamento poderá ser efetuado por uma das filiais da HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE abaixo relacionadas.

Início dos Serviços
A vigência dos serviços será pelo período de 12 (doze) meses, com ínicio em
01.01.2019.
Findo o prazo de vigência aqui indicado, e desde que em comum acordo entre as
partes, respeitando a lei vigente o contrato poderá estender-se pelo prazo de 48
(quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

Reajuste de Preços
A parcela mensal será reajustada a cada 12 (doze) meses ou no período mínimo
determinado por lei pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado,
medido pela Fundação Getúlio Vargas), tendo como base o mês anterior ao da
emissão do Anexo de Configuração e Preços ou do Empenho, o que tiver ocorrido
primeiro.

Penalidades por não Cumprimento do Prazo de
Pagamento
Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência dos
Produtos e Serviços prestados, incluindo reembolso de despesas, referidos valores
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serão acrescidos de multa moratória no importe de 2% (dois por cento), juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pela variação do
IGP-M (FGV), estes últimos calculados pro rata temporis.
Na hipótese de ser aceito pela HEWLETT PACKARD ENTERPRISE o envio mensal,
pelo cliente, de Pedidos de Compra relacionados a este contrato, o primeiro Pedido de
Compra deverá ser encaminhado em até 30 dias da data de aceite desta proposta e os
demais deverão ser encaminhados, sucessivamente, no prazo de 30 dias. Eventual
atraso no recebimento de um Pedido de Compra, impactando o prazo de pagamento,
ensejará a imediata aplicação da referida penalidade.

Validade da Proposta
Válida por 30 dias..
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

Dados Cadastrais
Para Efeito de Faturamento
Filial Barueri
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
Endereço: Alameda Rio Negro, nº. 750, Térreo, Sala Rio de Janeiro
CEP: 06454-000 – Alphaville – Barueri – SP
CNPJ: 61.797.924/0002-36
Inscrição Estadual: 206.203.581.118
Inscrição Municipal: 5.39.202-6

Os produtos e serviços objeto da presente proposta poderão ser prestados dos
estabelecimentos da Hewlett Packard Enterprise, e a Hewlett Packard Enterprise poderá,
a seu exclusivo critério, executar os Serviços ou qualquer porção dos Serviços por meio
de uma Afiliada da Hewlett Packard Enterprise ou empresa pertencente ao seu Grupo
Econômico. As obrigações da Hewlett Packard Enterprise sob esta Proposta e futuro
Contrato serão executadas pela própria Hewlett Packard Enterprise ou por suas
subsidiárias ou afiliadas, sem qualquer limitação. A Hewlett Packard Enterprise terá ainda
o direito de ceder ou transferir quaisquer dos seus direitos e obrigações decorrentes da
presente Proposta e futuro contrato sem a necessidade de qualquer aprovação prévia pelo
Cliente.
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

5. Condições Gerais
Termos e Condições Contratuais
Aos Produtos e Serviços aqui ofertados aplicam-se o disposto na Lei nº 8.666/1993 e
demais legislações aplicáveis ao assunto.
Caso haja condições comerciais descritas nessa proposta divergentes das descritas
nos contrato firmado entre as partes, prevalecem as condições do contrato.
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

6. Termo de Aceite da Proposta / Pedido de
Compra
A Hewlett Packard Enterprise.
A/C: Sr. (a) Tatiane Silva
Tel: 11 2657 – 8632
Este documento tem como objetivo formalizar o aceite da proposta/cotação da Hewlett-Packard
número TRE-AL2019V1, referente ao projeto SUPORTE DE HW E SW, datado de 20.12.2019.

Será emitido Empenho e/ou Contrato por parte do Cliente? ( ) Sim* ( ) Não
*Caso afirmativo preencher somente os campos: Nome, Cargo e assinar este Termo
de Aceite da proposta. Em caso negativo preencher todos os campos abaixo.
RESPONSÁVEL PELO ACEITE DESTA PROPOSTA
Nome:_______________________________________________________________________
Cargo:_______________________________

Departamento:__________________________

Assinatura:______________________________ Local e Data:__________________________
Razão Social:_________________________________________________________________
ENDEREÇOS
Endereço de Faturamento:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
CNPJ:________________________ Insc. Estadual:__________________________________
Endereço de Entrega:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CNPJ:______ __________________ Insc. Estadual:__________________________________
(Caso o CNPJ do local de entrega seja diferente do CNPJ da empresa contratante, favor
informar se é um operador logístico/filial ou um datacenter: _______________________)
Contato: _____________________________________________________________________
Telefone (______)_______________________ Fax (______)__________________________
Endereço de
Cobrança:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
E-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica:_______________________________________
Comentários Adicionais:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Resposta da Hewlett-Packard Enterprise para cliente TRE-AL
São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

7.

Considerações Finais

Obrigações da Hewlett Packard Enterprise
A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE responsabiliza-se por todos os ônus e encargos
trabalhistas e previdenciários resultantes da contratação e emprego de pessoas para a
realização dos serviços objeto desta proposta, bem como pelos excessos e omissões
praticados pelos mesmos, razão pela qual é a HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
considerada empregadora autônoma, não existindo entre ela e seus empregados,
vínculo de qualquer natureza com o Cliente.
A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE obriga-se a não divulgar, reproduzir, vender ou
utilizar a favor de terceiros, os trabalhos e demais dados obtidos no Cliente, através da
prestação dos serviços descriminados nesta proposta, sob a pena de responsabilidade
civil e criminal.
A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE obriga-se, ainda, a executar os serviços, dentro
das boas técnicas e dos costumes usuais em trabalho deste gênero, bem como a
utilização de mão-de-obra qualificada.

Rescisão
A rescisão do contrato poderá ser, determinada por ato unilateral e escrito, amigável,
por acordo entre as partes, e judicial, nos termos da legislação.
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EYIIFZVEAPK4I&View=Message&Print=Yes

De: <breno@plugnetshop.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/12/2018 11:26 AM
Assunto: [seic] RES: EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
PROPOSTA.

Segue anexo a nossa proposta.
Atenciosamente
www.plugnetshop.com.br
Breno Tavares
Diretor Comercial
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 19 de dezembro de 2018 15:54 Breno
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: EXTENSÃO DE GARANTIA. 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE PROPOSTA.
À GERÊNCIA COMERCIAL.
REFERÊNCIA: CONTRATO K185C2050.
PROCESSO SEI 0004193-27.2018.
Sr. Gerente,
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DA
UNIÃO, INSCRITO NO CNPJ sob o nº 06.015.041/0001-38, sediado na AV. Aristeu
de Andrade, 377, Maceió/AL, informa que realizou procedimento licitatório,
visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Tribunal, conforme descrições em anexo, porém não obteve sucesso em
face de ausência de quaisquer interessados.
Nesse ponto, vimos solicitar o apoio de Vossa Senhoria em encaminhar-nos
proposta de orçamento/contratação, pelo período de 12 meses - 1º de janeiro
de 2019 a 31 de dezembro de 2019, de extensão de garantia dos equipamentos
HPE discriminados em anexo.
Esclareço que a contratação será imediata, mediante dispensa de certame
licitatório, solicitando que a proposta deverá ser enviada com a maior
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EYIIFZVEAPK4I&View=Message&Print=Yes
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EYIIFZVEAPK4I&View=Message&Print=Yes

brevidade, considerando o encerramento do exercício financeiro, ou seja, o
término do ano de 2018.
Quaisquer informações técnicas poderão ser obtidas junto à Seção de Suporte
Operacional deste Tribunal, pelos telefones 82 2122 7752 e 82 2122 7753.
Atenciosamente.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
82 2122 7711 e 2122 7712.

Anexados:
Arquivo: Orçamento TRE AL
RENOVAÇÃO.doc

Tamanho:
233k

Tipo de Conteúdo:
application/msword

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=EYIIFZVEAPK4I&View=Message&Print=Yes
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‘

Recife, 20 de dezembro de 2018.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Atendendo a sua solicitação através, da pesquisa mercadológica para contratação de empresa especializada em
fornecimento de Renovação de garantia para equipamentos de Datacenter da Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas, estamos ofertando abaixo:

Item Partnumber Qtd Número Serial Vigência Descrição Valor mês Valor Total
1 C8S56A 1 2S6515D213 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle
2 AM868B 1 USB307U2J4 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch
3 AM868B 1 USB307U2J6 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch
4 BL543A 1 MXA220Z05D 01/01/2019 a 31/12/2019 HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry
5 JG219A 1 CN51F5600R 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 5820AF-24XG Switch
6 755258-B21 1 BRC51066TY 01/01/2019 a 31/12/2019 HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
7 755258-B21 1 BRC51066TX 01/01/2019 a 31/12/2019 HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
8 BL543B 1 MXA405Z0BS 01/01/2019 a 31/12/2019 HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry
9 JG219A 1 CN3AF5601Z 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 5820AF-24XG Switch
10 JG219A 1 CN3AF56027 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 5820AF-24XG Switch
11 JG219A 1 CN3BBYV07B 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 5820AF-24XG Switch
12 JG219A 1 CN3BBYV03F 01/01/2018 a 31/12/2019 HP 5820AF-24XG Switch
13 J9420A 1 SG3483N24Z 01/01/2019 a 31/12/2019 HP MSM760 Premium Mobility Controller
14 J9420A 1 SG3483N251 01/01/2019 a 31/12/2019 HP MSM760 Premium Mobility Controller
15 J9407B 1 CN3BFFX0TW 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
16 J9407B 1 CN3BFFX0VZ 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
17 J9407B 1 CN3BFFX0WN 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
18 J9407B 1 CN3BFFX0Z9 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
19 J9407B 1 CN3BFFX10Y 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
20 J9407B 1 CN3BFFX11F 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
21 J9407B 1 CN3BFFX11V 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
22 J9407B 1 CN3BFFX128 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
23 J9407B 1 CN3BFFX13F 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
24 J9407B 1 CN3BFFX15N 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
25 J9407B 1 CN3BFFX15P 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
26 J9407B 1 CN3BFFX15Q 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
27 J9407B 1 CN3BFFX15R 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
28 J9407B 1 CN3BFFX15S 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
29 J9407B 1 CN3BFFX15T 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
30 J9407B 1 CN3BFFX15V 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
31 J9407B 1 CN3BFFX15W 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
32 J9407B 1 CN3BFFX15X 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
33 J9407B 1 CN3BFFX15Y 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
34 J9407B 1 CN3BFFX160 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
35 J9407B 1 CN3BFFX161 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
36 J9407B 1 CN3BFFX164 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
37 J9407B 1 CN3BFFX166 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
38 J9407B 1 CN3BFFX169 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – NATAL / RN
Rua Montano Emerenciano
1278, Lagoa Seca - 59020-360
Fone/Fax: 84 36113361
plugnetrn@plugnetshop.com.br
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FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – FORTALEZA / CE
Av. Santos Dumont, 5335
Sl. 817 Papicu – 60175-047
Fone/Fax: 85 3044 0115
plugnetce@plugnetshop.com.br
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39 J9407B 1 CN3BFFX16C 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
40 J9407B 1 CN3BFFX16H 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
41 J9407B 1 CN3BFFX16J 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
42 J9407B 1 CN3BFFX16L 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
43 J9407B 1 CN3BFFX16M 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
44 J9407B 1 CN3BFFX16P 01/01/2019 a 31/12/2019 HP 1-port Power Injector
45 780025-S05 1 BRC6157JN2 01/01/2019 a 31/12/2019 HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

Valor Global do Lote:
R$ 127.000,00 (Cento e vinte e sete mil reais)
Declaro que o valor informado já inclui todos os custos inerentes ao fornecimento e à prestação dos
serviços a serem licitados, e que estamos de acordo com todas as exigências técnicas e legais
exigidas no Termo de Referência.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
90 (noventa) dias

Atenciosamente,

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – NATAL / RN
Rua Montano Emerenciano
1278, Lagoa Seca - 59020-360
Fone/Fax: 84 36113361
plugnetrn@plugnetshop.com.br
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FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – FORTALEZA / CE
Av. Santos Dumont, 5335
Sl. 817 Papicu – 60175-047
Fone/Fax: 85 3044 0115
plugnetce@plugnetshop.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2018.

À SAD.
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0479594, a
SEIC/COMAP encaminhou, inicialmente, e-mail à empresa
fabricante HPE (HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) dos
equipamentos e que já havia apresentado proposta que serviu
de apoio para abertura do processo original (v.
eventos 0479911 0168875),
solicitando-lhe
proposta
de
orçamento.
Não havendo esta unidade recebido orçamento da
HPE, no prazo de até 48h, esta unidade solicitou propostas a
outras empresas (v. 0481899).
Pois bem. Recebemos ontem (2) duas propostas:
a) uma da empresa HPE, no montante de R$
107.100,86 (cento e sete mil, cem reais e oitenta e seis
centavos) - v. 0482770 e 0482773; e,
b) uma da empresa PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., no montante de R$ 127.000,00
(cento e vinte sete mil reais) - v. eventos 0482776 e 0482849.
Ambas as propostas ultrapassam o montante
estimado pela Administração, no ato da expedição do Pregão
Eletrônico TRE/AL Nº 72/2018 (v. Item 8.2 do Edital c/c o
Anexo I-A), que é de R$ 76.897,01 (setenta e seis mil,
oitocentos noventa e sete reais e um centavo) - v.
evento 0469239.
Posto isto, faço os autos conclusos a Vossa
Senhoria para conhecimento.
Respeitosamente.
Despacho SEIC 0482892
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 21/12/2018, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 21/12/2018, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0482892 e o código CRC B6DA0095.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0482892

0482892v1
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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 dezembro de 2018.

Retorno o feito à SEIC para consolidação dos dados
colhidos na pesquisa de mercado e apresentar nova estimativa
de preço para a contratação almejada, com vistas a subsidiar
análise quanto à repetição do certame.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2018, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0484420 e o código CRC 7279F9E3.
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Despacho GSAD 0484420

0484420v1
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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 janeiro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Em face do Despacho GSAD 0484420 e, ainda,
considerando o Despacho SEIC 0482892, esta Seção vem
sugerir como preço estimado para realização da despesa o
preço constante da proposta da empresa HP (0482773), no
montante de R$ 107.100,86 (cento e sete mil, cem reais e
oitenta e seis centavos).
À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 08/01/2019, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 08/01/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0485465 e o código CRC 772E61B1.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0485465

0485465v1
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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 janeiro de 2019.

Sigam os autos à COFIN, para informar acerca do
enquadramento orçamentário da despesa estimada no
Despacho SEIC 0485465.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/01/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0485700 e o código CRC A7DAB9DA.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0485700

0485700v1
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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 janeiro de 2019.

À SGO.
Prezados,
Remeto os autos para pronunciamento quanto ao
constante do Despacho GSAD 0485700.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 08/01/2019, às 18:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0485718 e o código CRC DF3C45EE.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0485718

0485718v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 126 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO
Maceió, 10 de janeiro de 2019.
Sei nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Informação nº 7/2019
À COFIN,
Senhor Coordenador,
1. Consultando à PLOA 2019 da STI (SEI n. 0008311-80.2017.6.02.8000; evento
0403551, página 4), constatei que existe previsão de gasto com a despesa
agregada "Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de
dados ", referente ao item registrado na justiﬁcativa "Extensão de Garantia de
Produtos HP de Infraestrutura de Datacenter".
2. Assim, considerando que é a mesma despesa aqui pretendida, informo que
o valor programado inicialmente pela STI foi de R$ 100.000,00, ocorrendo uma
redução de 5,82% quando do ajuste ao limite orçamentário deﬁnido pelo TSE,
restando o valor ﬁnal de R$ 94.180,00. Esse valor ﬁnal é inferior ao informado
pela SEIC (R$ 107.100,86; evento 0485465), restando um déﬁcit de R$
12.920,86, que poderá ser coberto com remanejamento de outra despesa
programada.
3.
Por
oportuno,
ressalto
o
conteúdo
dos
SEI
n. 000855742.2018.6.02.8000 (evento 0485543), que consolida o valor ﬁnal de restos a
pagar inscritos e reinscritos em 31 de dezembro último. Nele é solicitado
indicação das despesas que sofreram bloqueio de crédito orçamentário. Por
este motivo, apesar do item 1 acima, é necessário veriﬁcar se a pretensão
programada na PLOA 2019 deste SEI sofrerá bloqueio.
Respeitosamente.
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Informação 126 (0486533)
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Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 10/01/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486533 e o código CRC B8D2D5BF.
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Informação 126 (0486533)
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2019.

À SAD.
Sr. Secretário,
Remeto o presente procedimento para ciência da
Informação 126 (0486533).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 10/01/2019, às 15:02,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486613 e o código CRC 0296F3E7.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0486613

0486613v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2019.

Em face da Informação 126 (0486533), remeto os
autos ao Sr. Secretário de TI, para reavaliar a proposição,
inclusive quanto à possibilidade de reprogramação ou
adiamento da compra para momento posterior a possível
análise da SOF/TSE quanto ao pedido formulado no Ofício 2,
da Presidência (ver SEI n. 0008431-89.2018.6.02.8000,
evento 0484734).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2019, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486844 e o código CRC C08ACCA7.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0486844

0486844v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Informo que esta Secretaria não observa como
plausível a possibilidade de adiamento da contratação, tendo
em vista que os equipamentos já estão fora de garantia.
Destaco o teor do despacho 0479138, que
demonstra os riscos caso seja mantida a situação atual, como
a interrupção de serviços informatizados essenciais.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/01/2019, às 17:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0487630 e o código CRC E9DF84A4.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0487630

0487630v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2019.

Tendo em vista a informação veiculada no
Despacho STI 0487630, devolvo os autos à COFIN, para
oportuna reserva de crédito, considerando o valor estimado
para a aquisição indicado no Despacho SEIC 0485465.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/01/2019, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0487939 e o código CRC 1BA8FC14.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0487939

0487939v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos
termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 15/01/2019, às 17:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488286 e o código CRC 439CD3AA.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0488286

0488286v1
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
23/01/19 16:58
USUARIO : AGAMENON
DATA EMISSAO
: 23Jan19
NUMERO : 2019PE000011
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:

OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO SEI 4193-27.2018 - EXTENSÃO DE
GARANTIA E SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS HP. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (0480483).
PROPOSTA DA EMPRESA (0482773). DESPACHO SAD (0487939).
EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339040

UGR

LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Anexo PE n. 11/2019 (0491554)

PI
AOSI MANDAD

UG : 070011

V A L O R
107.100,86

23Jan19

16:55
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Conformidade do PE nr. 11.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 23/01/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0491558 e o código CRC 354ED17A.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0491558
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DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2019.

À SAD
Sr. Secretário,
Devolvo os autos para a continuidade do feito.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 23/01/2019, às 16:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0491631 e o código CRC 01BD2317.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0491631

0491631v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos, para elaboração da
minuta do edital e demais medidas cabíveis.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492317 e o código CRC 8E9F9558.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0492317

0492317v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2019.

À SEIC,
Sr(a). Chefe,
Solicito que seja informado se a planilha constante
do item 4 da proposta da empresa HP (0482773) contempla
todas as informações necessárias para que o licitante entenda
perfeitamente o objeto licitado, uma vez que o preço estimado
sugerido por essa Seção é o da referida proposta.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/01/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493658 e o código CRC B9538FC9.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0493658

0493658v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.

À COINF,
Senhor Coordenador,
Solicitamos auxílio desta Coordenadoria para
esclarecer junto à SLC o questionamento suscitado no
despacho 0493658.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 30/01/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494208 e o código CRC 769AE170.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0494208

0494208v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.

À SLC
Sr(a) Chefe,
No intuito colaborativo,
SLC 0493658 esclarecemos que:

quanto

ao

despacho

1.

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 72/2018, quanto
ao item "3.1 Descrição do Objeto", destaca que os componentes
elencados detem ter a garantia extendida incluindo o direito de
uso de firmware/software embarcado;

2.

Desta forma, os itens supostamente adicionais, identiﬁcados na
proposta apresentada pela HPE 0482773 em relação ao Termo
de Referência sob os títulos "HP Collaborative Remote Support"
e "Software" são, em verdade, complementares aos respectivos
itens de hardware, ou seja, estão em conformidade quanto ao
Termo de Referência;

3.

Como forma de facilitar a elaboração de propostas por parte das
licitantes como também a adequação relativa ao sistema
ComprasNet, sugere-se a atualização do referido Termo para
fazer constar estes itens na forma tabulada pela proposta da
empresa HPE.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 30/01/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho COINF 0494215
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494215 e o código CRC 92F7C8B9.
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Maceió, 01 de fevereiro de 2019.

À SEIC,
questionando se o valor estimado permanecerá o
mesma, haja vista que o mês de janeiro e de fevereiro (prazo
para licitar, homologar e contratar) se encontram
prejudicados.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/02/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495265 e o código CRC DE4D554E.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0495265
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CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos ﬁns, que será feita nova
consulta à empresa proponente, a ﬁm de que se manifeste acerca do
preço apresentado para a prestação dos serviços propostos nestes
autos, considerando os 10 (dez) meses previstos e restantes para a
cobertura da extensão de garantia, tendo em vista o despacho SLC
0495265, e, em paralelo, está sendo confeccionada planilha dos
preços unitários com valores proporcionais ao novo período de
vigência da contratação.
Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 01/02/2019, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495286 e o código CRC AB9D1E29.

0004193-27.2018.6.02.8000

Certidão SEIC 0495286
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E-mail - 0495322
Data de Envio:
01/02/2019 11:23:51
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
tatiane.santos2@hpe.com
Assunto:
Solicitação de confirmação de valores para serviços de extensão de garantia HPE - vigência contrato de
10 meses.
Mensagem:
U RG EN TE
Prezada Tatiane,
Tendo em vista o prazo constante do Termo de Referência anexo para prestação dos serviços de extensão
de garantia dos equipamentos alí relacionados, com vigência prevista até 31/12/2019, pedimos
confirmação dos valores mensais apresentados na proposta da HPE também anexa, datada de
20/12/2018, para o período de 10 (dez) meses.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/12
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0416062.html
Anexo_0482773_PROPOSTA___HPE._GARANTIA_EM_EXTENSAO_DE_EQUIPAMENTOS..pdf

E-mail SEIC 0495322
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KXZRX...

De: "Silva, Tatiane" <tatiane.santos2@hpe.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 01/02/2019 12:29 PM
Assunto: [seic] Solicitação de confirmação de valores para serviços de extensão de garantia HPE - vigência contrato de 10
meses.
Marcia, boa tarde!!
Para o período de 10 meses, pode considerar o valor proporcional da Proposta apresentada em dezembro.
Valor Mensal de 8.925,07
VALOR PARA 10 MESES: R$ 89.250,70
Obrigada!
Tatiane Silva
tatiane.santos2@hpe.com
HPE Pointnext
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
11 2657 - 8632
Hewlett Packard Brazil
Alameda Rio Negro, 750
Barueri - SP | Brazil
06454-000

-----Original Message----From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Sent: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 12:24
To: Silva, Tatiane <tatiane.santos2@hpe.com>
Subject: Solicitação de confirmação de valores para serviços de extensão de garantia HPE - vigência contrato de 10 meses.
U R G E N T E
Prezada Tatiane,
Tendo em vista o prazo constante do Termo de Referência anexo para prestação dos serviços de extensão de garantia dos
equipamentos alí relacionados, com vigência prevista até 31/12/2019, pedimos confirmação dos valores mensais apresentados na
proposta da HPE também anexa, datada de 20/12/2018, para o período de 10 (dez) meses.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/12

1 de 1

E-mail resposta HPE (0495512)
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01/02/2019 13:40

COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – COMAP
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA nº 0004193-27.2018
EQUIPAMENTOS HP EM USO - INFRAESTRUTURA DE TIC TRE/AL – EXTENSÃO DE GARANTIA ATÉ 31/12/2019 – VALORES PRATICADOS
Item

Partnumber

Qtd

Número Serial

Vigência

1

AM868B

1

USB307U2J4

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

2

AM868B

1

USB307U2J6

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

3

BL543A

1

MXA220Z05D

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 833,85

R$ 8.338,50

4

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

5

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 795,94

R$ 7.959,40

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

8

JG219A

1

CN3AF56027

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

9

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

10

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

16

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

17

J9407B

1

CN3BFFX128

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

29

J9407B

1

CN3BFFX160

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

30

J9407B

1

CN3BFFX161

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 679,84

R$ 6.798,40

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$ 17,15
R$ 90,81

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$ 171,50

47

R$ 90,81

R$ 908,10

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 15,67

R$ 156,70

52

JG219A

1

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

53

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

R$ 8.924,87

R$ 89.248,70

Valor Total Estimado

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support;
Itens 47 a 54 ref. Softwares
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R$ 908,10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.

À SLC,
Senhora chefe,
Em atenção ao Despacho SLC 0495265, informo
que os valores estimados em 0485465 foram corrigidos,
considerando-se o novo prazo previsto para início da
contratação, com vigência para 10 (dez) meses, de modo a
encerrar-se em 31/12/2019, conforme email 0495512 e
Planilha atualizada 0495513.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 01/02/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495515 e o código CRC 6CB07AB1.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0495515

0495515v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer
primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia
31/12/2019.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as
demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
1
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos
requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos
no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados
no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de
habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso
ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados
quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto
nº 5.450/05).
2
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5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso
IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas
do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado,
em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A
deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
3
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fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados
da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de
validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60
(sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente
quaisquer dos itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
4
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sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência,
disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em
relação ao valor total do lote único.

5

Minuta de edital (0495886)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 428

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro
solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto
com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número
da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de
planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, a Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
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c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto
nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida,
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
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neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da
primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até
5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema
selecionará
os
itens
com
tais
características,
disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também
automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;
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III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira
colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um
sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final
dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão,
no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico,
da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo
informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três)
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
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13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro,
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art.
6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

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, inclusive marca e modelo,
valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora 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
recusar-se 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.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de
maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente
recebimento do objeto licitado.
17.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
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b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com
atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte)
dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
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iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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 o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
18.9.
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.
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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 os seguintes
requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

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:
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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 2019, alocados no
Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) 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
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;

disposições

e

b) Fornecer o(s) serviços(s) 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;
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e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.
n)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos
os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
15
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s) 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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas
no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no
caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
24.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

24.9.
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: 57051090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
16
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24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação
Orçamentária
09. Local de Entrega

(Por lote)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
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).

12. Sanções
Administrativas
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13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste
Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de
otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao
desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios
1.
2.

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
3.

2.4.

Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade
proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de
tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000419327.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia
para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a
mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise

de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos
que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.





2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser obrigatoriamente
fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período
determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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

2.11.
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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 bem
de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º
170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é
pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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
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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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

etc.), completa, atualizada e

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme período
s, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução
dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigoro
samente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualq
uer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
22

Minuta de edital (0495886)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 445

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS







Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019,
incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais

Lista de equipamentos englobados: No anexo I-A.


3.2.

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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): Para o caso de substituição de peças
ou equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo
contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela
prestada pelo
próprio
fabricante ou
por
rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.
2.
3.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
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4.

A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser
substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação;

instrumento

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93,
conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e
cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS
– CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e
87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
6.

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

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

1

AM868B

1

Número
Serial
USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 833,85

R$ 8.338,50

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 795,94

R$ 7.959,40

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor mês

Valor Total
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 679,84

R$ 6.798,40

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$ 17,15
R$ 90,81

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$ 171,50

47

R$ 90,81

R$ 908,10

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 15,67

R$ 156,70

52

JG219A

1

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

53

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

Valor Total Estimado

R$ 8.924,87

R$ 89.248,70

R$ 908,10

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support
Itens 47 a 54 ref. Softwares
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ANEXO I-B
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM

Item

Partnumber

Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

1

AM868B

1

USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Valor mês
R$

Valor Total
R$

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

33

J9407B

34

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

35

R$

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$

R$

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

R$
R$

R$

47

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$

R$

52

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$

R$

53

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

HP582OAF-24XG Switch

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

Valor Total Estimado

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

32

Minuta de edital (0495886)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 455

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.

À AJ-DG, para análise da minuta do edital com os
novos valores dispostos pela SEIC.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/02/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495887 e o código CRC A9D52061.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0495887

0495887v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.

À SAD,
Tendo em vista o Despacho COINF 0494215,
sugerindo a alteração do termo de referência e como não
constam dos autos, salvo melhor percepção, medidas nesse
sentido, devolvemos os autos a essa Secretaria, para
atualização do referido termo, ratiﬁcação da aprovação
proferida e atualização da minuta de edital.
Outrossim, parece de bom alvitre cientiﬁcar a SEIC
acerca do conteúdo do Parecer ACAGE nº 1.830 (0462288),
para eventual aplicação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/02/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495959 e o código CRC 40802D0A.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0495959

0495959v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.

À Secretaria de Tecnologia da Informação.
Sr. Secretário,
Tendo em vista o Despacho AJ-DG 0495959,
primeira parte, e considerando o disposto no art. 111, VI, da
Resolução TRE/AL Nº 15.904/2018 (Regulamento da
Secretaria), faço remessa dos autos a Vossa Senhoria para a
unidade requisitante atualizar o termo de referência e
aprovação dele por essa Secretaria, se for o caso.
Paralelamente, ainda, nos termos do Despacho
referido, segunda parte, encaminhem-se os auto à SEIC para
ciência do Parecer ACAGE nº 1.830 (0462288), para eventual
aplicação, conforme recomendação do signatário do citado
despacho.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497484 e o código CRC A14AF51A.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0497484

0497484v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para a
atualização do termo de referência, consoante manifestação
do Senhor Assessor Jurídico da Direção-Geral.
Volto a registrar nestes autos que a atual ausência
de garantia dos equipamentos vem colocando em riscos vários
serviços informatizados essenciais (doc. nº 0487630).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/02/2019, às 14:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498058 e o código CRC C7EB03F7.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0498058

0498058v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata-se de procedimento para renovação
garantia dos equipamentos HPE em uso no Tribunal.

de

Retornou o feito a esta Seção de Instrução de
Contratações para ciência do Parecer ACAGE nº 1.830
(0462288), para eventual aplicação, nos termos do Despacho
GSAD 0497484.
A despeito do Despacho SEIC 0485465, datado de
08 de janeiro de 2019, da lavra do titular da SEIC à época,
estimando o valor da contratação pelo preço constante de
proposta da empresa HPE, cujo valor foi o menor apresentado
naquela fase processual, em momento posterior ao Parecer
ACAGE nº 1.830, de 14/11/2018, pressupondo sua ciência, e
considerando-se a orientação da AJ-DG no sentido de eventual
aplicação das recomendações da ACAGE no antedito Parecer,
impõe-nos algumas observações:
O procedimento foi deﬂagrado em maio de 2018,
conforme Despacho STI 0386758, onde consta o valor
preliminar estimado da contratação pela unidade técnica
requisitante, na ordem de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil
reais), de acordo com previsão do plano de contratações de
soluções de TIC 2018, vindo a esta Seção em 09/08/2018
(Despacho GDG 0417410) para pesquisa de preços.
Foram recebidas propostas das empresas Plugnet
(0411414), Supriservice (0416055) e Telc (0418476), nos
valores respectivos de R$ 103.611,00, R$ 161.000,00 e R$
139.900,00, resultando na média de R$ 134.837,00 (cento e
trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais).
Em razão do elevado valor apurado, bem distante
Despacho SEIC 0498147
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da estimativa prevista quando da elaboração do plano de
contratação supramencionado, buscou-se uma atualização do
valor praticado, com base no IPCA (0427017) e pela variação
cambial do dólar americano (0427906), na tentativa de se
chegar a um valor mais próximo possível da realidade,
encontrando-se os valores de R$ 71.489,43 e R$ 85.524,67,
respectivamente, conforme exposto na Informação SC nº 5263
(0427907).
Em 25 de outubro de 2018 foi estimado o valor da
contratação em R$ 76.897,01, conforme eventos 0454964 e
0455044, tendo ido o feito à realização de Pregão Eletrônico,
PE nº 72/2018, em 12 de dezembro de 2018, conforme
Ata 0476974, no entanto, fracassado, segundo o pregoeiro,
por ausência de proponentes (evento 0476976).
Em dezembro de 2018, retornou o procedimento à
SEIC para nova instrução, com vistas à repetição do certame,
quando foram recebidas nova proposta da empresa Plugnet
(0482849), no valor anual de R$ 127.000,00; e proposta da
HPE (0482773), no valor anual de R$ 107.100,86, tendo sido
sugerido, então, o menor preço apresentado (0485465), após
inúmeras consultas sem sucesso, conforme documento
(0481899).
Importante lembrar os registros contundentes da
unidade requisitante quanto à importância da contratação e
os riscos de não fazê-la - como feito no Despacho COINF parte final do evento 0479138,
a não contratação dos serviços de extensão de
garantia implicará em ampliação signiﬁcativa
de riscos de parada em serviços essenciais,
tais como o SEI, banco de dados, SGRH,
Intranet,
rede
Wiﬁ
Corporativa,
disponibilização de arquivos em rede,
funcionamento do FEM, entre muitos outros,
uma vez que vários componentes alvos da
pretendida extensão de garantia são de
"núcleo", ou seja, necessariamente são
utilizados na interconexão entre os clientes
(estações de tabalho) e os servidores. Frise-se
que, em caso de falha grave, os serviços
poderão permanecer indisponíveis até a
contratação de solução de continuidade,
inclusive
com
risco
de
contratação
Despacho SEIC 0498147
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emergencial, conforme o caso.

Preocupação reaﬁrmada nesta data, em recente
Despacho STI (0498058), "volto a registrar nestes autos que a
atual ausência de garantia dos equipamentos vem colocando
em riscos vários serviços informatizados essenciais".
Assim, na qualidade de substituta em exercício da
Seção de Instrução de Contratações e diante de todo o
exposto, entendendo esgotados todos os esforços ao alcance
desta Seção no sentido de formar o preço mais adequado para
a presente contratação, objetivando a conclusão do
procedimento com êxito, sugiro e reitero que seja indicada
uma solução para esta e outras situações similares de TI que
estão por vir, de modo a possibilitar alternativas aos
procedimentos já adotados na forma das recomendações da
AJ-DG e ACAGE, que, infelizmente, para os casos em comento,
têm se mostrado ineﬁcazes e incapazes de viabilizar e efetivar
contratações importantes e necessárias para o Tribunal.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 07/02/2019, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498147 e o código CRC D2C18EF6.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0498147

0498147v1
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Termo de Referência - TIC nº 2 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto
02. Quantidade

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE, em uso neste Tribunal.
01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à infraestrutura de TIC
composta pelos equipamntos do fabricante HPE, mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança
como também quanto à novas implementações e recursos/firmwares.
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Com base nos estudos preliminares, doc. 0411475, a pretendida contratação é estimada em R$ 103.611,00, a ser
confirmada pela Seção de Compras.

07. Adjudicação

Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos marca HPE, onde é executado o Sistema de
Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e SADP,
tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o desenvolvimento das atividades tanto internas
quanto o atendimento ao público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em si, com os equipamentos elencados)

08. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Termo de Referência - TIC 2 (0498534)
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Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvilvimento
das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo
prazo de implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
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especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitrante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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,
em inglês;

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eﬁciência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;
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8.

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

formal

9.

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

10.

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

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares
(HP Collaborative Remote Support e Software);
HP Collaborative Remote Support e Software para os itens assinalados
com (*) na coluna serial number, conforme o caso;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber Qtd Número Serial

Descrição

AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R (*) HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21 1

BRC51066TY (*) HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21 1

BRC51066TX (*) HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS

JG219A

1

CN3AF5601Z (*) HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027 (*) HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B (*) HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F (*) HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z (*) HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251 (*) HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0WN

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
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J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05 1

BRC6157JN2 (*) HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

C8S56A

2S6515D213 (*) HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
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
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contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar 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. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

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:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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
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2.
3.
4.
5.

caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
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.
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.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/02/2019, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498534 e o código CRC 7CA68E42.
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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 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Segue
Termo
de
Referência
retiﬁcado,
doc. 0498534, conforme o Despacho STI 0498058 e para os
ﬁns previstos na Resolução TRE/AL nº 15.904/2018
(Regulamento da Secretaria do TRE/AL), art. 111, VI e,
conforme entendimento, posterior encaminhamento para
prosseguinto do feito.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/02/2019, às 08:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498558 e o código CRC 6ACFFF6D.
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DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Diante do minudente Despacho SEIC, 0498147, e
entendendo estar esgotados todos os esforços desta Coordenadoria
no sentido de elucidar a questão exposta, encaminho os presentes
autos sugerindo, com a devida vênia, que se busque uma solução
efetiva para a expressiva contenda, visto a urgência do caso, tendo
em vista que os referidos equipamentos estão sem garantia e podem
ocasionar diversos transtornos a este Regional, conforme atentam os
Despachos COINF (0479138) e STI (0498058).
Importante destaque deve ser feito para o último
parágrafo do Despacho SEIC 0498147, que evitaria novos conﬂitos
nesse sentido, num futuro próximo,

diante de todo o exposto, entendendo
esgotados todos os esforços ao alcance desta
Seção no sentido de formar o preço mais
adequado para a presente contratação,
objetivando a conclusão do procedimento com
êxito, sugiro e reitero que seja indicada uma
solução para esta e outras situações similares
de TI que estão por vir, de modo a possibilitar
alternativas aos procedimentos já adotados na
forma das recomendações da AJ-DG e ACAGE,
que, infelizmente, para os casos em comento,
têm se mostrado ineﬁcazes e incapazes de
Despacho COMAP 0498593
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viabilizar e efetivar contratações importantes
e necessárias para o Tribunal.
Por ﬁm, remeto os presentes autos para a necessária
deliberação de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/02/2019, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498593 e o código CRC 67B0684C.
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.

RH.
Ao Gabinete da Secretaria de Tecnologia da
Informação para os ﬁns previstos no art. 111, VI, da
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 (v. evento 0498558); após,
encaminhar os autos à SLC para prosseguimento do feito,
conforme orientação da AJ-DG 0495959
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499461 e o código CRC 0D009B19.
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, manifesto concordância com o termo de referência
nº 2/2019.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/02/2019, às 15:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504197 e o código CRC 25BFF605.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0504197

0504197v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 474

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.

Reporto-me ao Despacho
remeter os presentes autos à SLC.

GSAD 0499461 para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504522 e o código CRC 18FAADC6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto
nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o
Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
1
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2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.

Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia 31/12/2019.

3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios
previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1.

em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
2
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3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma
de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do
Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado, dependerá de registro atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de
habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao sistema eletrônico no site
www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
3
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5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do licitante e subsequente
encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do
Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o
seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado,
por parte do licitante, para que a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
4
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço,
CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.

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

5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da
elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também
poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações contratuais,
tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60
(sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições
constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.

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

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5

Minuta de Pregão Eletrônico alterada (0506957)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 480

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os licitantes.
6.3.

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

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão
encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.

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

7.3.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6
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7.4.

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

7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de
fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre
a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos os valores estimados pela Administração,
ou seja, os preços de referência, disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no
mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
7
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8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em relação ao valor total do lote único.
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro solicitará o encaminhamento da Planilha
constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
8.3.
editalícias.

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

8.4.

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

8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via sistema, a Planilha de Composição de Custos por
Item, no modelo do anexo I-B.
8
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10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.

A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela
Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a
existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada
a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “ chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
9
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10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será
exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4.,
será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do
resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que
tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e
no item 10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Edital.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente

10
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10.7.

Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.

10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará,
em coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da
primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do
melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais
os itens terão desempate no lance.
11.3.

Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
11
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encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se
encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não
havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na
faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um
sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta
final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de
desempate de proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.

Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for
reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até
24h (vinte e quatro horas).
12
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12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em
formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida
este prazo e fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo
admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3
(três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em
igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.

A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação
do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13
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14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

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, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e
seus anexos.
16.2.

A licitante vencedora 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 recusar-se 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.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente
recebimento do objeto licitado.
17.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as especificações.
14
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b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente aceitação.
17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado
à sua utilização.
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:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas
justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada
será advertida.
15
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b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a
20 (vinte) dias corridos de atraso;
No caso de atraso injustificado na prestação
dos
serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

com

- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela
Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
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.
16
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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 o fornecimento do material, total ou parcialmente,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração.
18.9.

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.

17
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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 os seguintes
requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso),
acompanhada 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, que incluindo as referentes a contribuições previdenciárias,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

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.

18
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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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.

As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
19
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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 o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,
Proposta e no Contrato;

na

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;

20
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de
negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo
considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação, principalmente a
regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
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p) 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;
q) 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;
r)

Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste contrato;

s) 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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.

Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulálo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste edital.

24.9.
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.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário
de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei
nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item
23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
23
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ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
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A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por lote)
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08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
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).

12. Sanções
Administrativas

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

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

Habilitação

e

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de falhas graves nos equipamentos
em tela, como por exemplo dano permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar
todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvolvimento das atividades deste Tribunal.

2.3 Benefícios
1.
2.

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
28
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3.

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e softwares de controle dos mesmos.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação;
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a
governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter,
propondo a contratação de empresas especializadas.
1.
2.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado
pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000419327.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a
demanda prevista deve ser objetivamente a mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos equipamentos de rede do Plano de Contratações
de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise




de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme
há realizado em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação de
serviços do fabricante;
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A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos que pode requerer um investimento vultoso
e de médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

2.11.

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação,
de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
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Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o usuário e
instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio
INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de equipamentos em pleno uso por este
Tribunal, salvo demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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;
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3. Manter

mesmo;

arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao

4. Proporcionar
5. Aplicar

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

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
no Contrato;

demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e

Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Ed
ital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

representante

Administração ou

da
a terceiros,

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando
pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
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9.

10.

11.
12.

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;
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;
Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
4. Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares (HP Collaborative Remote Support e Software);
5. HP Collaborative Remote Support e Software para os itens assinalados com (*) na coluna serial number, conforme o caso;
6. A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos equipamentos;
7. O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
8. Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
9. Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
10. A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber

Qtd Número Serial

Descrição

AM868B
AM868B
BL543A
JG219A

1
1
1
1

HP
HP
HP
HP

USB307U2J4
USB307U2J6
MXA220Z05D
CN51F5600R (*)

8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
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755258‐B21
755258‐B21
BL543B
JG219A
JG219A
JG219A
JG219A
J9420A
J9420A
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BRC51066TY (*) HP
BRC51066TX (*) HP
MXA405Z0BS
HP
CN3AF5601Z (*) HP
CN3AF56027 (*) HP
CN3BBYV07B (*) HP
CN3BBYV03F (*) HP
SG3483N24Z (*) HP
SG3483N251 (*) HP
CN3BFFX0TW
HP
CN3BFFX0VZ
HP
CN3BFFX0WN
HP
CN3BFFX0Z9
HP
CN3BFFX10Y
HP
CN3BFFX11V
HP
CN3BFFX128
HP
CN3BFFX13F
HP
CN3BFFX15N
HP
CN3BFFX15P
HP
CN3BFFX15Q
HP
CN3BFFX15R
HP
CN3BFFX15S
HP
CN3BFFX15T
HP
CN3BFFX15V
HP
CN3BFFX15W
HP

DL360 Gen9 8SFF CTO Server
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
MSM760 Premium Mobility Controller
MSM760 Premium Mobility Controller
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
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J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
780025‐S05
C8S56A


10.1.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CN3BFFX15X
CN3BFFX15Y
CN3BFFX160
CN3BFFX161
CN3BFFX164
CN3BFFX166
CN3BFFX169
CN3BFFX16C
CN3BFFX16H
CN3BFFX16J
CN3BFFX16L
CN3BFFX16M
CN3BFFX16P
BRC6157JN2 (*)
2S6515D213 (*)

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy
2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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
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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): Para o caso de substituição de peças ou equipamentos defeituosos
serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento
individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s)
serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade
competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus
Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência
e em seus Anexos.
1. Os

Recebimento do Objeto:
1.
2.
3.
4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com
as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo, podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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;
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Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos
5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e
cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso),
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,
emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador
de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos,
cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas, a
Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

37

Minuta de Pregão Eletrônico alterada (0506957)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 512

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no
cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos à
contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração
do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos equipamentos HPE em tela.
6.

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

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
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Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

1

AM868B

1

Número
Serial
USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 833,85

R$ 8.338,50

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 795,94

R$ 7.959,40

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor mês

Valor Total
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 679,84

R$ 6.798,40

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$ 17,15
R$ 90,81

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$ 171,50

47

R$ 90,81

R$ 908,10

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 15,67

R$ 156,70

52

JG219A

1

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

53

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

Valor Total Estimado

R$ 8.924,87

R$ 89.248,70

R$ 908,10

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support
Itens 47 a 54 ref. Softwares
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ANEXO I-B
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM

Item

Partnumber

Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

1

AM868B

1

USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Valor mês
R$

Valor Total
R$

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

33

J9407B

34

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

35

R$

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$

R$

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

R$
R$

R$

47

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$

R$

52

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$

R$

53

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

HP582OAF-24XG Switch

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

Valor Total Estimado

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada quanto ao
item 3.1 do Termo de Referência.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/02/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506958 e o código CRC E1B0DD1D.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0506958
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: REPETIÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Parecer nº 372 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
1. DOS FATOS
Trata-se de repetição do Pregão Eletrônico nº
72/2018, cujo edital foi objeto de análise por esta AJ-DG,
quando da edição do Parecer nº 1757 (0456800).
O referido certame foi deserto, como informou o
Senhor Pregoeiro (0476976). Por essa razão, o Senhor
Secretário de Administração em exercício encaminhou os
autos à unidade solicitante, para preliminarmente à
homologação do resultado e atos relativo à sessão realizada e
deliberação acerca de sua repetição, pronunciar-se sobre o
impacto do resultado da licitação na programação realizada
pela unidade demandante, bem como, eventuais alternativas
concernentes à aquisição, a exemplo de conhecimento da
existência de ata de registro de preços que viabilizem a
aquisição, caso compatível com a pretensão esposada.
(0477192).
Em resposta, a COINF
esclareceu que a não
contratação dos serviços de extensão de garantia
implicaria ampliação signiﬁcativa de riscos de parada em
serviços essenciais, tais como o SEI, banco de dados, SGRH,
Intranet, rede Wiﬁ Corporativa, disponibilização de arquivos
em rede, funcionamento do FEM, entre muitos outros, uma
vez que vários componentes alvos da pretendida extensão de
garantia são de "núcleo", ou seja, necessariamente são
utilizados na interconexão entre os clientes (estações de
tabalho) e os servidores. Frisou que, em caso de falha grave,
os serviços poderiam permanecer indisponíveis até a
contratação de solução de continuidade, inclusive com risco
de contratação emergencial, conforme o caso. Por ﬁm,
informou que não vislimbrava soluções alternativas viáveis de
contratação dos serviços pretendidos, a exemplo de atas de
registro de preço vigentes (0479138).
Enviados os autos à SEIC, para nova instrução,
aquela unidade encontrou duas novas propostas, ambas
ultrapassando a estimativa contida no Pregão Eletrônico
TRE/AL Nº 72/2018 (v. Item 8.2 do Edital c/c o Anexo IA) (0482892). Assim, por meio do Despacho SEIC (0485465),
aquela unidade sugeriu como preço estimado para realização
da despesa o preço constante da proposta da empresa HP
(0482773), no montante de R$ 107.100,86 (cento e sete mil,
cem reais e oitenta e seis centavos).
Por conta da Informação da COFIN, que apontou
limitações
orçamentárias
(0486533),
foram os autos
encaminhados à STI, para reavaliar a proposição, inclusive
quanto à possibilidade de reprogramação ou adiamento da
compra para momento posterior a possível análise da
SOF/TSE quanto ao pedido formulado no Ofício 2, da
Presidência
(ver
SEI
n. 0008431-89.2018.6.02.8000,
evento 0484734).
Em contrapartida, a STI, por meio do Despacho
(0487630), não considerou como plausível a possibilidade de
adiamento da contratação, tendo em vista os equipamentos já
estarem fora de garantia. Aquela unidade destacou o teor do
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despacho 0479138, que demonstra os riscos da manutenção
da situação atual, como a interrupção de serviços
informatizados essenciais.
Atualizada a cotação, a SEIC, dentro de suas
atribuições regulamentares, informou (0495515) que os
valores
estimados
no
documento
SEI 0485465 foram
corrigidos, considerando-se o novo prazo previsto para início
da contratação, com vigência para 10 (dez) meses, de modo a
encerrar-se em 31/12/2019, conforme email 0495512 e
Planilha
atualizada 0495513, totalizando R$ 89.248,70
(oitenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta
centavos)
No evento 0491554, temos a reserva de crédito, a
cargo da COFIN.
Elaborada a minuta do edital (0495886), vieram os
autos a esta Assessoria pela primeira, ocasião em que
emitimos o Despacho AJ-DG 0495959, no qual sugerimos a
alteração do termo de referência tendo em vista o Despacho
COINF 0494215, e sua consequente ratiﬁcação e atualização
da minuta de edital.
O Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
em Despacho 0498058, novamente registrou a atual ausência
de garantia dos equipamentos e o risco quem vários serviços
informatizados essenciais vêm sofrendo (doc. nº 0487630).
Termo de Referência atualizado (0498534)
endossado pela autoridade competente (0504197).

e

Em novo despacho (0498147), a Senhora
Chefe substituta da SEIC enfatizou:

"Assim, na qualidade de substituta em
exercício da Seção de Instrução de
Contratações e diante de todo o exposto,
entendendo esgotados todos os esforços
ao alcance desta Seção no sentido de
formar o preço mais adequado para a
presente contratação, objetivando a
conclusão do procedimento com êxito,
sugiro e reitero que seja indicada uma
solução para esta e outras situações
similares de TI que estão por vir, de modo
a
possibilitar
alternativas
aos
procedimentos já adotados na forma das
recomendações da AJ-DG e ACAGE, que,
infelizmente, para os casos em comento,
têm se mostrado ineﬁcazes e incapazes de
viabilizar
e
efetivar
contratações
importantes e necessárias para o
Tribunal."
Após tramitação entre a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC e a unidade demandante, a minuta do
edital foi alterada pela SLC (0506957).
Eis o resumo dos fatos conitdos nos autos, em
apertada síntese. Ressalvadas as nuanças técnicas e
ﬁncanceiras, passamos a analisar os aspectos jurídicos da
questão.
2. DO DIREITO
Os comandos contidos na Instrução Normativa
MP/SLTI nº 4/2014 acerca do tema não trazem luzes
adicionais para o deslinde da diﬁculdade encontrada na
formação do preço médio:

"Art. 12. O Estudo Técnico Preliminar da
Contratação
será
realizado
pelos
Integrantes Técnico e Requisitante,
compreendendo as seguintes tarefas:
I - deﬁnição e especiﬁcação das
necessidades de negócio e tecnológicas,
e/ou dos requisitos necessários e
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suﬁcientes à escolha da Solução de
Tecnologia da Informação, a partir da
avaliação do DOD e do levantamento de:
(...)
II - avaliação das diferentes soluções que
atendam aos requisitos, considerando:
(...)
g) o orçamento estimado.
(...)
Art. 22. A estimativa de preço da
contratação deverá ser realizada pelos
Integrantes Administrativo e Técnico para
elaboração do orçamento detalhado,
composta
por
preços
unitários
e
fundamentada em pesquisa no mercado, a
exemplo
de contratações
similares,
valores oﬁciais de referência, pesquisa
junto a fornecedores ou tarifas públicas."
Da mesma forma, a Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, que disciplina as contratações
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC não
acrescenta
esclarecimentos ou soluções inéditas às já
utilizadas pela SEIC. Senão vejamos:

"Art 14. O Documento Análise de
Viabilidade da Contratação deverá conter,
sempre que possível e necessário os
seguintes elementos:
(...)
II - identiﬁcação das diferentes Soluções
de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação que atendam aos requisitos:
(..)
g - o orçamento estimado que expressa
a composição de todos os custos unitários
resultantes dos itens a serem contratados,
elaborado
com base em pesquisa
fundamentada de preços, como os
praticados no mercado de Tecnologia da
Informação
e
Comunicação
em
contratações similares realizada por
órgãos ou entidades da Administração
Pública, entre outros pertinentes."
No
Preliminares"
tema:

documento exordial intitulado "Estudos
(0411475), consta o seguinte a respeito do
"1. Análise de Viabilidade da Contratação
(Resolução CNJ nº 182/2013 – Arts.12 e
14)
(...)
11. Análise dos Custos Totais da Demanda
(Art. 14, III):
O
custo,
na
forma
da
Cotação,
doc. 0411414, está estimado em R$
103.611,00
(...)
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
O custo estimado para a extensão de
garantia dos equipamentos
é de R$
103.611,00, conforme descrito de preços
indicada no item 11 desde documento. "
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O cerne da questão é a diﬁculdade de elaboração
de cotação de preços, especiﬁcamente de serviços e
equipamentos de informática.
Com efeito, não se trata de tema de fácil deslinde.
Cite-se, por oportuno, substancioso texto elaborado
pela Editora Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral para a
prestação de serviços de consultoria em licitações e
contratos.
Não obstante tratar de serviços de manutenção
predial, os entraves e dificuldades são comuns aos serviços de
TI, como se verá adiante:
"QUESTÃO
"Pretende-se realizar licitação para a
contratação de serviços de manutenção
predial no âmbito do Poder Judiciário
Estadual.
Após
intensa
pesquisa
de preços houve retorno de apenas três
empresas entre as vinte que foram
consultadas para cotação. As respostas
exibiam valores díspares, retirando a
conﬁabilidade do critério de média
aritmética. Desta forma, questionamos a
aplicabilidade ao caso da Instrução
Normativa nº 05 da SLTI do MPOG, a
qual não alcança esta Administração
Judiciária, em face de seu art. 1º, § único.
Em
caso
positivo,
indagamos
a
possibilidade de empregar o disposto no
art. 2º,§2º da referida Instrução, com
utilização do menor preço obtido (preço
mínimo) como critério de balizamento da
estimativa."
ORIENTAÇÃO ZÊNITE
As dúvidas da Administração envolvem o
procedimento a ser adotado para ﬁns de
estimativa do valor da licitação que será
deﬂagrada
para
a
contratação
de serviços de manutenção predial no
âmbito do Poder Judiciário Estadual,
tendo em vista a diﬁculdade enfrentada
na obtenção, junto a fornecedores, de
orçamentos
que
reﬂetissem
com
segurança a média de preços praticada.
De início, válido recordar que a
conformidade dos preços contratados com
aqueles praticados no mercado constitui
um dos fatores de legitimidade das
contratações públicas. Isso porque, entre
os princípios que informam o agir da
Administração,
destaca-se
o
da
economicidade, por força do qual as
necessidades
públicas
devem
ser
satisfeitas com o melhor aproveitamento
de recursos públicos possível.
Nesse passo, a delineação adequada do
valor estimado da contratação ganha
relevância, exigindo da Administração
cautela no levantamento das informações
pertinentes
na
etapa
de
planejamento.
Sem
a
adequada
cotação
de
preços,
a
Administração (i)não tem como aferir a
modalidade
licitatória
adequada
e,
inclusive, a possibilidade de eventual
contratação direta; (ii) não consegue
avaliar
a
efetiva
disponibilidade
ﬁnanceira para a execução do contrato;
e (iii) não detém fundamentos para a
ﬁxação de critérios objetivos para o
julgamento e aceitabilidade das ofertas,
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ficando sujeita à contratação de propostas
desvantajosas por serem excessivas ou
potencialmente prejudiciais por serem
inexequíveis.
Com o intuito de vincular a Administração
à contratação de propostas que reﬂitam
as condições praticadas no segmento, a
Lei de Licitações impõe o dever de a
Administração
contratar
preço
em
conformidade
com
a
realidade
de mercado, conforme se depreende
dos seguintes dispositivos: art. 15, III, §
6º; art. 24, VIII, X, XX, XXIII; art. 26,
parágrafo único, III; art. 43, IV; art. 44, §
3º; art. 48, II.
Não obstante imponha o dever de
observância dos preços de mercado, a Lei
de
Licitações
não
estabelece
o
procedimento
a
ser
adotado
para
promover esse levantamento.
Diante disso, mostra-se oportuna a
adoção, como parâmetro, da Instrução
Normativa nº 05/2014 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que reﬂete as boas práticas
indicadas pela doutrina e pelos órgãos de
controle ao dispor "sobre o procedimento
administrativo
para
a
realização
de pesquisa de preços para a aquisição de
bens e contratação de serviços em geral"
(art. 1º).
(...)
Dito isso, passa-se à análise do disposto
no art. 2º da IN nº 05/2014, abaixo
transcrito:
"Art. 2º A pesquisa de preços será
realizada mediante a utilização de um dos
seguintes parâmetros:
I - Portal de Compras Governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;
II - pesquisa publicada em mídia
especializada,
sítios
eletrônicos
especializados ou de domínio amplo,
desde que contenha a data e hora de
acesso;
III - contratações similares de outros
entes
públicos,
em
execução
ou
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data da pesquisa de preços;
ou
IV - pesquisa com os fornecedores.
§ 1º No caso do inciso I será admitida
a pesquisa de um único preço.
§ 2º No âmbito de cada parâmetro, o
resultado da pesquisa de preços será
a média ou o menor dos preços obtidos.
§ 3º A utilização de outro método para a
obtenção
do
resultado
da pesquisa de preços, que não o disposto
no § 2º, deverá ser devidamente
justificada pela autoridade competente.
§ 4º No caso do inciso IV, somente serão
admitidos os preços cujas datas não se
diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.
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§
5º
Excepcionalmente,
mediante
justiﬁcativa da autoridade competente,
será admitida a pesquisa com menos
de três preços ou fornecedores.
§ 6º Para a obtenção do resultado
da pesquisa de preços, não poderão ser
considerados os preços inexequíveis ou
os excessivamente elevados, conforme
critérios fundamentados e descritos no
processo administrativo." (Destacamos.)
Ao
indicar
as
formas
de pesquisa de preços, a IN teve como
objetivo
estabelecer
métodos
que
conferissem maior grau de segurança e
controle em torno da obtenção de
resultados atuais, capazes de reﬂetir
efetivamente
valores
praticados
no
segmento.
E é justamente pela notoriedade da
problemática
envolta
na pesquisa de preços realizada
exclusivamente
junto
a
potenciais fornecedores que a citada
IN indica outras formas de obter a
estimativa de preços e exige, como
regra,
a
obtenção
de
pelo
menos três orçamentos distintos. Essa
regra
é
excepcionada
quando
a pesquisa é feita no Portal de
Compras Governamentais ou quando,
justiﬁcadamente, não for possível
obter três orçamentos.
Essa
também
é
a
orientação do Tribunal de Contas da
União, que registrou o seguinte
Enunciado
no
Informativo
de
Licitações e Contratos n. 63:
"Enunciado:
No
caso
de
impossibilidade
de
obtenção
de preços referenciais, via sistemas
oﬁciais, para a estimativa dos custos
em processos licitatórios, deve ser
realizada
pesquisa
contendo
o
mínimo
de
três
cotações
de
empresas/fornecedores distintos,
fazendo
constar
do
respectivo
processo
a
documentação
comprobatória
pertinente
aos
levantamentos
e
estudos
que
fundamentaram
o
preço
estimado, devendo ser devidamente
justiﬁcadas as situações em que não
for possível atingir o número mínimo
de
cotações."
(Acórdão
n.º
1266/2011-Plenário,
TC002.573/2011-3, rel. Min. Ubiratan
Aguiar, 18.05.2011 - destacamos.)
Ademais, válido pontuar que o TCU, no
Acórdão nº 1.445/2015 – Plenário, deu
ciência ao órgão jurisdicionado de que:
"9.3.2. para ﬁm de orçamentação nas
licitações de bens e serviços, devem ser
priorizados os parâmetros previstos nos
incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG
5/2014, quais sejam, ‘Portal de Compras
Governamentais’
e
‘contratações
similares de outros entes públicos’, em
detrimento dos parâmetros contidos nos
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incisos II e IV daquele mesmo art. 2º, isto
é,
‘pesquisa
publicada
em
mídia
especializada,
sítios
eletrônicos
especializados ou de domínio amplo’ e
‘pesquisa com os fornecedores’, cuja
adoção deve ser vista como prática
subsidiária, suplementar;" (Destacamos.)
Em vista do cenário envolto na obtenção
de orçamentos junto aos potenciais
fornecedores, entende-se que a primeira
providência
a
ser
adotada
pela
Administração refere-se à ampliação
das fontes de pesquisa para ﬁns de
deﬁnição dos critérios de julgamento que
serão estabelecidos no edital da licitação
futura.
Para tanto, é recomendável que a
Administração promova diligências com
vistas a avaliar se os preços obtidos junto
aos
fornecedores
na
etapa
de
planejamento correspondem aos valores
praticados em contratações similares
registradas no Portal de Compras
Governamentais, ou em mídia/sítios
eletrônicos
especializados,
ou
em
contratações similares de outros entes
públicos.
A partir disso, a Administração terá
condições
de
determinar
se
os
orçamentos
encaminhados
pelos
fornecedores reﬂetem valores pertinentes
com aqueles praticados no mercado ou
não, e, assim, deﬁnir o parâmetro para
estimar o valor da futura licitação (o
menor valor obtido ou a média entre
todos os preços).
A decisão pela consideração do
menor valor pesquisado ou pela
média de todos os preços conhecidos
deve ser motivada, considerando que
depende
de
análise
crítica
da
Administração em torno da sua
realidade orçamentária, bem como do
próprio mercado em que estão
inseridos os objetos pretendidos.
Essa
motivação
se
aplica
independentemente
de
a
Administração ter sido bem sucedida
na ampliação das fontes de pesquisa.
Tendo ou não uma variedade de
fontes
a
respeito
dos
valores
praticados no mercado, a estimativa
do valor da licitação a partir do
menor
preço
ou
da
média
dos
preços
obtidos
requer
justificativa pertinente.
Sendo assim, é preciso avaliar se a
área técnica detém condições de
justiﬁcar
a
exequibilidade
do menor valor pesquisado e a
inadequação
dos
demais preços obtidos.
Somente
se
houver
elementos
capazes de aferir a regularidade do
parâmetro
eleito
é
que
a
Administração terá condições de
motivar a estimativa de preços da
futura licitação com base apenas
no menor valor pesquisado.
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Essa análise é de suma importância,
na medida em que não é adequada a
delineação
dos
critérios
de
aceitabilidade das propostas com
base em valores que escapam à
margem
de
variação
usual
dos preços do mercado. Tanto é
assim que o TCU já havia manifestado
entendimento
similar
à
regra
indicada no § 6º do art. 2º da IN
nº 05/2014:
"Em
processo
de
ﬁscalização
de
contratação realizada por meio de
dispensa, foi identiﬁcada irregularidade
na fase de planejamento consistente na
realização de pesquisa de preço baseada
apenas em contrato semelhante ﬁrmado
com outra entidade do mesmo setor e no
valor apresentado pela futura contratada.
Analisando o caso, o TCU enfatizou a
relevância da fase de planejamento como
forma de assegurar a economicidade na
contratação,
manifestando-se
quanto
à pesquisa de preços nos seguintes
termos: '6. Para a estimativa do preço a
ser contratado, é necessário consultar as
fontes de pesquisa que sejam capazes de
representar o mercado. A propósito, o
Voto que conduziu o Acórdão 2.170/2007
- TCU - Plenário, citado no relatório de
auditoria, indica exemplos de fontes
de pesquisa de preço, in verbis: 'Esse
conjunto de preços ao qual me referi
como 'cesta de preços aceitáveis' pode ser
oriundo, por exemplo, de pesquisas junto
a fornecedores, valores adjudicados em
licitações de órgãos públicos – inclusos
aqueles constantes no Comprasnet –,
valores registrados em atas de SRP, entre
outras fontes disponíveis tanto para os
gestores como para os órgãos de controle
– a exemplo de compras/contratações
realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes
àquelas da Administração Pública –, desde
que, com relação a qualquer das fontes
utilizadas, sejam expurgados os valores
que, manifestamente, não representem a
realidade do mercado'.' (TCU, Acórdão nº
868/2013, Plenário, Rel. Min. Marcos
Bemquerer,
DOU
de
22.04.2013.)"3 (Destacamos.)
Veja-se que a escolha do critério
balizador dos preços na futura
licitação exige motivação pautada na
prática de mercado. Por essa razão,
importante identiﬁcar se há um padrão de
repetição e variação dos valores e
veriﬁcar quais orçamentos escapam a
esse padrão (seja para mais, seja para
menos), de modo a justiﬁcar a sua
desconsideração para ﬁns de estimativa
de preços na licitação.
Se escolhido o menor preço, é
indispensável que a área técnica
apresente
as
justiﬁcativas
que
indicam a sua exequibilidade em face
do encargo a ser licitado.
A não adoção de cautelas nesse sentido
pode conduzir à realização de certame
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que, por não ter valor de referência
condizente
com
aquele
praticado
no mercado, poderá restar frustrado ou
fracassado.
A respeito do tema, citam-se as seguintes
manifestações do TCU:
Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário
"REPRESENTAÇÃO.
PEDIDO
DE
REEXAME.
PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. A aferição de preços nas aquisições
e
contratações
de
produtos
e
serviços
de
tecnologia
da
informação,
no
âmbito
da
Administração Pública federal, na
fase de estimativa de preços, no
momento de adjudicação do objeto do
certame licitatório, na contratação e
alterações
posteriores,
deve
se
basear em valores aceitáveis, que se
encontrem
dentro
da
faixa
usualmente
praticada
pelo mercado em determinada época,
obtida por meio depesquisa a partir
de fontes diversas, como orçamentos
de fornecedores, valores adjudicados
em licitações de órgãos públicos inclusos
aqueles
constantes
no
Comprasnet -, valores registrados em
atas
de
Sistema
de
Registro
de Preços, entre outras, a exemplo de
compras/contratações realizadas por
corporações privadas em condições
idênticas ou semelhantes àquelas da
Administração Pública.
2. Preço aceitável, a ser considerado
na faixa de preços referida no item
precedente,
é
aquele
que
não
representa claro viés em relação ao
contexto do mercado, ou seja, abaixo
do limite inferior ou acima do maior
valor constante da faixa identiﬁcada
para
o
produto
ou
serviço."
(Destacamos.)
Acórdão nº 1861/2008- 1ª Câmara
"[RELATÓRIO]
Observa-se
ainda
que
não
houve
qualquer pesquisa a preços efetivamente
praticados no âmbito da Administração
Pública. Para a formação de preços na
fase interna de um processo licitatório,
deve-se dar
preferência a valores
efetivamente
praticados
no mercado, prioritariamente
pela pesquisa em preços praticados pela
Administração Pública em processos
licitatórios de ampla competição, como,
por
exemplo,
pregões
e
registro
de preços, conforme dispositivo da Lei nº
8.666/1993'.
[...]
45.
Dessa
forma,
permanece
o
entendimento de que o orçamento de
referência de preço não está respaldado
por uma pesquisa de preços adequada e
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suﬁciente, uma vez que todas as cotações
solicitadas se limitaram a empresas
representantes de um mesmo fabricante
[...], sendo este mais um indicativo do
direcionamento do certame e da restrição
ao caráter competitivo. Além disso,
conforme
mencionado
supra,
não
há pesquisa em contratos ﬁrmados no
âmbito da Administração Pública, como
preconiza o inciso IV do art. 43 da Lei nº
8.666/1993.
[...]
[ACÓRDÃO]
9.2. determinar à Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão CGLOG/MP que:
[...]
9.2.3.
quando
da
elaboração
do
orçamento-base da licitação, realize
ampla pesquisa de mercado para a
formação dos preços orçados, utilizandose de fontes oﬁciais ou de orçamentos
emitidos
por,
no
mínimo,
três fornecedores, quando houver, a qual
deverá
necessariamente
estar
documentada no processo licitatório,
previamente à publicação do edital, de
forma a atender aos princípios da
impessoalidade, da publicidade e da
vinculação ao instrumento convocatório;"
(Destacamos.)
CONCLUSÕES
(...)
- Antes de adotar qualquer decisão em
torno do valor a ser deﬁnido, recomendase
à
Administração
ampliar
as fontes de pesquisa no que tange à
contratação pretendida, avaliando-se, por
exemplo, os valores praticados em
contratos com outras entidades ou órgãos
da Administração Pública, a ﬁm de
conﬁrmar
a
regularidade dos preços obtidos junto aos
três fornecedores.
- Independentemente de conseguir
ampliar as fontes de pesquisa, a
Administração deve ter cautela na
deﬁnição do valor estimado. A
decisão pela adoção como parâmetro
do menor valor ou da média dos
valores pesquisados dependerá de
análise crítica em torno da sua
realidade orçamentária, bem como do
próprio mercado em que estão
inseridos os objetos pretendidos.
- A motivação exaustiva a respeito da
questão
afasta
questionamentos
quanto à adoção de valor que não
corresponde
à
realidade
de mercado e que, por isso, pode
representar restrição indevida à
competição, resultar em certame
fracassado ou deserto, ou, por outro
lado,
em
contratação
desvantajosa/antieconômica.
Salvo melhor juízo, essa é a orientação da
Zênite, de caráter opinativo e orientativo,
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elaborada de acordo com os subsídios
fornecidos pela Consulente."
Concluindo a presente etapa, e ciente das
diﬁculdades enfrentadas pela SEIC em casos que tais, tem
esta AJ-DG por importante serem ponderadas as diretrizes
acima expostas pela consultoria da Editora Zênite, que, em
verdade, pouco acrescentam ao já vasto cabedal de
experiências e conhecimento daquela Seção.
À vista da diﬁculdade de obtenção de preços que
venham a balizar a cotação que servirá de base para a
licitação, como bem noticia o Sr. Chefe da SEIC, posto que a
contratação em foco, dada sua especiﬁcidade, não pode ser
cotejada com outras efetivadas por órgãos públicos ou no
âmbito privado, parece de bom alvitre também seja auscultada
a ACAGE, considerando, inclusive, que o procedimento, após
a eventual adjudicação do objeto do cetame pelo pregoeiro,
deverá seguir àquela Assessoria, em razão da matéria, na
forma do regulamento.
3. DA MINUTA DO EDITAL
Prossegue-se, de qualquer forma, na análise da
minuta do edital.
Comparando os dois editais, constatamos que a
única alteração havida, conforme salientado pela SLC
(0506958) diz respeito ao item 3.1 do Termo de Referência.
No mais, tanto as peças indicadas quanto os
argumentos e fundamentos jurídicos apontados no Parecer nº
1.757 (0456800) podem ser aproveitados, pelo que evitamos
repeti-los.
4. DA CONCLUSÃO
Isso posto, em complementação ao Parecer nº
1.757 (0456800), esta AJ-DG aprova, nos termos do parágrafo
único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de pregão
eletrônico (0506957), do tipo menor preço, para contratação
de prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional.
Vale, contudo, apontar a necessidade de alterar a
minuta de edital, para incluir um subitem no item 8.2 da
minuta do edital com o seguinte texto:
"O critério de
aceitabilidade será aferido também em relação ao preço
mensal de cada item que compõe a Planilha de Custos e
Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis na planilha constante no Anexo I-B"; uma vez que
a vigência do contrato irá ﬁndar em 31/12/2019 e que o valor
orçado levou em consideração 10 meses de contratação, prazo
que certamente restará prejudicado quando da realização do
certame.
É o parecer, s.m.j.
À consideração superior, sugerindo seja auscultada
a ACAGE, previamente à deﬂagração da fase externa do
certame.

Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 26/02/2019, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507106 e o código CRC 2428416B.
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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 fevereiro de 2019.

À SAD para a alteração da minuta de edital, referida
no Parecer nº 372 0508071.
À ACAGE nos termos sugeridos pela Assessora
Jurídica (0507106).

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2019, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508071 e o código CRC 1B7C200D.
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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 março de 2019.

Sigam os autos à SLC, tendo em vista a
recomendação constante da parte ﬁnal do Parecer 372, da
Assessoria Jurídica, no sentido de que seja alterada a minuta
de edital, para incluir um subitem no item 8.2 da minuta do
edital com o seguinte texto: "O critério de aceitabilidade será
aferido também em relação ao preço mensal de cada item que
compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo
como critério os valores disponíveis na planilha constante
no Anexo I-B"; pois, segundo a ilustre Assessora Jurídica "a
vigência do contrato irá ﬁndar em 31/12/2019 e que o valor
orçado levou em consideração 10 meses de contratação, prazo
que certamente restará prejudicado quando da realização do
certame."
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 20:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510205 e o código CRC 7DE4AF29.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. REPETIÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. CONSULTA.

Parecer nº 415 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Senhora Assessora-Chefe,

Trata-se de retorno dos autos seguindo orientação
trazida pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral em seu
Parecer n.º 372/2019 (0507106), face a repetição do Pregão
Eletrônico n.º 72/2018 (0469239), em que fora observada pelo
pregoeiro
responsável
a
inexistência
de
propostas,
caracterizando assim "licitação deserta", conforme podemos
observar no teor contido na ata que instrumentalizou referido
certame (0476974).
Desta feita, provocada pelo Senhor Secretario de
Administração a se pronunciar acerca do impacto do
resultado da licitação na programação daquela unidade e de
eventuais alternativas de preço para a pretensa aquisição
(0477192), a Coordenadoria de Infraestrutura bem expôs os
riscos advindos de uma não contratação, não fornecendo,
porém, soluções alternativas que viabilizassem a contratação
dos serviços pretendidos, a exemplo de atas de registro de
preço vigentes (0479138).
Em nova instrução promovida pela SEIC (0482892),
esta veio a juntar aos autos duas novas propostas
(0482773 e 0482849), mas que ultrapassavam a estimativa
outrora apresentada no Pregão Eletrônico TRE/AL n.º 72/2018
(0469239),
passando
a
sugerir
assim,
por
meio
de Despacho (0485465), que o preço estimado para a
realização da despesa fosse o menor valor comparativo das
duas propostas apresentadas - R$ 107.100,86 (cento e sete mil
e cem reais e oitenta e seis centavos).
Ante as limitações orçamentárias apontadas pela
COFIN (0486533) e a irrazoabilidade contida na possibilidade
de adiamento da contratação defendida pela STI (0487630),
eis que a SEIC processou a correção dos valores estimados,
considerando novo prazo previsto para o início da
contratação, com prazo de vigência contratual de 10(dez)
meses, a se encerrar em 31/12/2019, seguindo os informes
contidos em mensagem da empresa proponente (0495512) e
planilha atualizada para o período proposto (0495513),
passando assim a totalizar R$ 89.248,70 (oitenta e nove mil
duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).
Efetivada a devida reserva de crédito pela COFIN
visando a pretendida contratação (0491554).
Vale ressaltar que esta Assessoria técnica já havia
se pronunciado anteriormente nestes autos, por meio do
Parecer n.º 1830/2018 (0462288), quando provocada a
opinar
acerca
da
adoção
do
valor
originariamente contratado como estimativa de preço a ser
aplicado
em
novo
certame
licitatório,
sendo
suscitado arguição pela Secretária de Administração
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(0497484) sobre sua eventual aplicação à SEIC, ao qual assim
se posicionou (0498147):
Assim, na qualidade de substituta em exercício
da Seção de Instrução de Contratações e
diante de todo o exposto, entendendo
esgotados todos os esforços ao alcance desta
Seção no sentido de formar o preço mais
adequado para a presente contratação,
objetivando a conclusão do procedimento com
êxito, sugiro e reitero que seja indicada
uma solução para esta e outras situações
similares de TI que estão por vir, de
modo a possibilitar alternativas aos
procedimentos já adotados na forma das
recomendações da AJ-DG e ACAGE, que,
infelizmente, para os casos em comento,
têm se mostrado ineﬁcazes e incapazes
de viabilizar e efetivar contratações
importantes
e
necessárias
para
o
Tribunal.
(grifo nosso)

Diante do impasse, colacionando substancial
estudo elaborado pela consultoria da Editora Zênite, assim
opinou a Assessoria Jurídica da Diretoria Geral, ao ﬁnal, em
seu Parecer n.º 372/2019 (0507106):
Concluindo a presente etapa, e ciente das
diﬁculdades enfrentadas pela SEIC em casos
que tais, tem esta AJ-DG por importante serem
ponderadas as diretrizes acima expostas pela
consultoria da Editora Zênite, que, em
verdade, pouco acrescentam ao já vasto
cabedal de experiências e conhecimento
daquela Seção.
À vista da diﬁculdade de obtenção de preços
que venham a balizar a cotação que servirá de
base para a licitação, como bem noticia o Sr.
Chefe da SEIC, posto que a contratação em
foco, dada sua especiﬁcidade, não pode ser
cotejada com outras efetivadas por órgãos
públicos ou no âmbito privado, parece de bom
alvitre
também
seja
auscultada
a
ACAGE, considerando, inclusive, que o
procedimento, após a eventual adjudicação do
objeto do cetame pelo pregoeiro, deverá seguir
àquela Assessoria, em razão da matéria, na
forma do regulamento.

Ao que nos parece, forçosa se tornou a necessidade
de se destacar que no antedito Parecer produzido por esta
Unidade técnica - Parecer n.º 1830/2018 (0462288) - foram
elencadas diversas normas e dispositivos que buscam
nortear quanto ao assunto acerca de estimativas de preços
nos procedimentos licitatórios voltados para a área de
Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como as
Instruções Normativas MP/SLTI n.º 04/2014 e 03/2017, a
Resolução CNJ n.º 182/2013, o "Guia de boas práticas em
contratação de soluções de tecnologia da informação" lançado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como a
Orientação Técnica n.º 01/2010 formulada pela Comunidade
TIControle, somado ainda ao documento elaborado pela
consultoria da editora Zênite.
Contido no antedito documento, para o deslinde da
questão, convém realçar trecho abaixo transcrito:
Assim, diante deste breve estudo das normas e
dispositivos que versam sobre este tema,
denota-se que o preço estimado é o parâmetro
de que dispõe a Administração para julgar
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licitações e efetivar contratações, desde que
este reﬂita o preço de mercado. Logo, a
pesquisa de preços, nas contratações
públicas, deve ser realizada de forma
ampla
como
regra,
consignando
o
máximo de preços encontrados, devendo
haver, no mínimo, a juntada de 3(três)
fornecedores do ramo pertinente ou
justiﬁcativa para a ausência e ainda
consulta a ser efetivada junto aos órgãos
públicos e junto aos sistemas de
compras, sendo pertinente a elaboração
de despacho fundamentado analisando a
pesquisa realizada a ﬁm de estimar o
valor do objeto a ser contratado.
Por outro lado, sobretudo para bens e serviços
voltados para setores tão singulares como os
da área de TIC, denota-se a imperiosa
complexidade em se cotejar propostas
orçamentárias
elaboradas
por
diversos
fornecedores que atuam no ramo da
contratação.
E,
mesmo
diante
destas
estimativas, convém ilustrar os
riscos
suscitados por Sampaio(2013):
Ocorre que essa tem se tornado a pior maneira
de estimar o valor da futura contratação, pois
em grandes centros três orçamentos não são
capazes de retratar a prática de mercado e,
não bastasse isso, como o tempo, os
fornecedores
perceberam
que
podem
manipular (geralmente para cima) os valores
cotados que serão empregados como critério
de julgamento de suas propostas.
Lembra-se que os fornecedores não têm
qualquer
obrigação
de
fornecer
essa
informação e, ainda que o façam não se
vinculam aos preços orçados por ocasião de
uma futura licitação.
Ademais, os fornecedores não possuem
qualquer interesse em antecipar para a
Administração sua estratégia de negócio. Por
melhor que seja o preço orçado, isso não
garante vantagem alguma na licitação. Pelo
contrário,
permite
aos
concorrentes
conhecerem a proposta do fornecedor (o
processo
administrativo
no
qual
esse
documento será anexo deve ser público), além
de permitir ao pregoeiro argumentos para
eventual negociação ao final da fase de lances.
Por essas e outras razões, cada vez menos os
fornecedores respondem as solicitações da
Administração ou quando o fazem apresentam
preços que não correspondem à realidade de
mercado.
Em vista desse cenário, dois fatores se
revelam imprescindíveis para a qualidade
da pesquisa de preços, quais sejam, a
análise
da
adequação
dos
valores
considerados em vista da realidade de
mercado e a ampliação e diversiﬁcação
das fontes das informações coletadas
com o objetivo de deﬁnir o valor
estimado da contratação.
A experiência tem indicado bons resultados
quando a Administração amplia as fontes de
pesquisa
e,
principalmente,
realiza
a
depuração dos valores pesquisados. Ou seja, a
Administração deve se valer, além dos três
orçamentos de fornecedores, da referência de
preços obtida a partir dos contratos anteriores
do próprio órgão, de contratos de outros
órgãos, de atas de registro de preços, de
preços
consignados
nos
sistemas
de
pagamentos, de valores divulgados em
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publicações
técnicas
especializadas
e
quaisquer outras fontes capazes de retratar o
valor de mercado da contratação, podendo,
inclusive, utilizar preços de contratações
realizadas por corporações privadas em
condições idênticas ou semelhantes àquelas da
Administração Pública.
(grifos nossos)

Desta feita, alicerçado com os conhecimentos
oriundos do estudo realizado nas diversas fontes acima
referenciadas, anuímos quanto aos preços adotados que
servirão de base para a pretensa licitação no montante de R$
89.248,70 (oitenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais
e setenta centavos), valor obtido junto ao menor das duas
propostas de cotação colacionadas, com prazo contratual de
vigência previsto de 10(dez) meses, desde que seja
complementada, ao minucioso relatório apresentado pela
SEIC em seu Despacho 0498147, informação, com o
substancial
auxílio
da
Unidade
demandante,
pela
impossibilidade de obtenção da referência de preços obtida a
partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos
de outros órgãos, de atas de registro de preços, de preços
consignados nos sistemas de pagamentos, de valores
divulgados em publicações técnicas especializadas e
quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de
mercado da contratação, restando plenamente demonstrado
assim a realização de um conjunto de ações determinantes
para o melhor cotejamento dos preços, condizentes com os
atualmente praticados pelo mercado.
Sugerimos, por ﬁm, o retorno destes autos à
Diretoria Geral para conhecimento e providências.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE
De acordo.
À Diretoria Geral.
Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe
ACAGE
Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 11/03/2019, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 11/03/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510750 e o código CRC 88049C7C.
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.

Direcionem-se
os
autos
à
Secretaria
de
Administração, para cumprir a diligência recomendada
no penúltimo parágrafo do Parecer nº 415 (0510750), da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão.

do feito.

Após, retorne-se o procedimento para continuidade

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/03/2019, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512304 e o código CRC DACB9645.
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

Em cumprimento ao Despacho GDG 0512304,
solicito à COMAP, por intermédio da SEIC, e à STI, na
qualidade de Unidade demandante, que preparem documento
conjunto nos termos recomendados pela ACAGE, de acordo
com o seguinte excerto do Parecer 415 (0510750):
Desta
feita,
alicerçado
com os
conhecimentos
oriundos
do
estudo
realizado nas diversas fontes acima
referenciadas, anuímos quanto aos preços
adotados que servirão de base para a
pretensa licitação no montante de R$
89.248,70 (oitenta e nove mil duzentos e
quarenta e oito reais e setenta centavos),
valor obtido junto ao menor das duas
propostas de cotação colacionadas, com
prazo contratual de vigência previsto de
10(dez)
meses,
desde
que seja
complementada, ao
minucioso
relatório apresentado pela SEIC em
seu
Despacho 0498147,
informação,
com o substancial auxílio da Unidade
demandante, pela impossibilidade de
obtenção da referência de preços obtida a
partir dos contratos anteriores do próprio
órgão, de contratos de outros órgãos, de
atas de registro de preços, de preços
consignados nos sistemas de pagamentos,
de valores divulgados em publicações
técnicas
especializadas
e quaisquer
outras fontes capazes de retratar o valor
de mercado da contratação, restando
Despacho GSAD 0513206

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 541

plenamente
demonstrado
assim
a
realização de um conjunto de ações
determinantes para o melhor cotejamento
dos
preços,
condizentes
com
os
atualmente praticados pelo mercado.
(grifos não constantes do original).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2019, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513206 e o código CRC 063C6B2E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para que
avalie a possibilidade de fornecer, em conjunto com a
COMAP, o documento mencionado pelo Senhor Secretário de
Administração (doc. nº 0513206).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/03/2019, às 16:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513373 e o código CRC 0C910DF0.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0513373

0513373v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 543
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Salvo entendimento equivocado por parte deste
subscritor, no trato do destaque do Despacho GSAD 0513206,
particularmente quanto ao recorte "obtenção da referência de
preços obtida a partir dos contratos anteriores do próprio
órgão"; cumpre-me observar que nos Estudos Preliminares
CIE 0411475, a Comissão de Planejamento (Portaria
216, 0389765) apontou no Item 4. Contratações Públicas
Similares (Art. 14, I, b) procedimentos internos que, salvo,
mais uma vez, engano poderiam ser utilizados, desde que seus
valores fossem atualizados por parâmetro regulador (inﬂação
e variação do dólar, por exemplo).
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/03/2019, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513409 e o código CRC 279830A3.
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

Solicito ao Sr. Coordenador de Infraestrutura que
avalie a informação demandada em nosso Despacho
GSAD 0513206 levando em conta o Parecer ACAGE nº 1.830
(0462288).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2019, às 20:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513574 e o código CRC 57545C25.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.

À SAD
Sr. Secretário,
Com base no que solicita Vossa Senhoria,
Despacho GSAD 0513574, esta unidade informa quanto à
impossibilidade doutras fontes de preços de referência o
segue:
Inicialmente a de se atentar que o objeto em tela é
a extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do
fabricante HPE, mantendo-a atualizada do ponto de vista de
segurança como também quanto à novas implementações e
recursos/firmwares.
De asseverar, como não poderia ser diferente, que
os itens especíﬁcos detalhados no Item 3.1 "Lista de
equipamentos englobados", do Termo de Referência TIC 0498534 são equipamentos deste Regional, em quantidade
e em características ali definadas.
Desta forma, vislumbra-se a primeira diﬁculdade ou
impossibilidade para obter preços de referência praticados em
contratos similares por outros órgãos, de atas de registro de
preços, de preços consignados nos sistemas de pagamentos,
qual seja, a de encontrar outro ente que tenha em seu parque
os mesmos equipamentos, de mesma idade, de mesmo
quantitativo e de mesma conﬁguração; posto que tais
elementos interferem na avaliação de contrato de extensão de
garantia, tal como pretendido, bem assim na economia de
Despacho COINF 0513893
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escala a ser alcançada pelo maior ou menor quantitativo
listado.
Agregue-se aos elementos supra que na Lista de
equipamentos englobados, este Regional, declina o número
serial dos equipamentos individualmente, não apenas para
afastar qualquer margem de dúvida decorrente de análogos
descritivos, mas também para que possa o proponente
pesquisar a detalhe o item, inclusive quanto ao seu tempo de
fabrição e lote; de forma que lhe seja possível saber ou ter
meios incontestes de saber se o item foi ou não objeto de
recall,
por
exemplo;
elemento,
mais
uma
vez,
particularizador e impossibilitador de alinhamento com
outros contratos similares por outros órgãos, de atas de
registro de preços ou de preços consignados nos sistemas de
pagamentos.
Tudo quanto aqui já exposto encontra outro
diﬁcultador, o advindo do normativo, em seu aspecto
temporal, notadamente no art. 2º da Instrução Normativa nº
3, de 20 de abril de 2017, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão:
"Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a
utilização dos seguintes parâmetros:
...
II - contratações similares de outros entes públicos, em
execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data da pesquisa de preços; "

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 14/03/2019, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513893 e o código CRC 7014FA4E.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho GSAD 0513206.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/03/2019, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513896 e o código CRC F4C916FA.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Segue, para avaliação de Vossa Senhoria, a
manifestação do Senhor Coordenador de Infraestrutura sobre
as informações complementares solicitadas pela ACAGE.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/03/2019, às 13:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513958 e o código CRC D05AB03C.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.

Senhor Secretário,
Aquiescemos do mesmo entendimento exarado
no despacho anterior desta seção, evento 0498147, uma vez
esgotadas as tratativas de cotação e formação de preço de
forma a adequar ao objeto/equipamentos aqui existentes,
plenamente
embasado
pela
COINF
em
seu
despacho 0513893 e no despacho STI 0513958.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/03/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513986 e o código CRC F1F3A9ED.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.

À Diretoria-Geral
Senhor Diretor,
Em cumprimento ao Despacho GDG 0512304,
foram colhidos os pronunciamentos da Unidade demandante
(0513893) e da SEIC (0513986), em observância à
recomendação da ACAGE veiculada no Parecer 415
(0510750), que atestam as limitações para a estimativa de
preços em relação ao produto pretendido, de tal forma que
entendemos por suprida a referida recomendação.
Assim, atendendo determinação de Vossa Senhoria,
devolvo o feito a essa Diretoria-Geral.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514423 e o código CRC CA6C3F9D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de março de 2019.

Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, concluo os autos a Vossa Excelência,
sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002, c/c o §
1.º do art. 2.º do Decreto n.º 5.450/2005, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, para contratação
de prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, nos termos da minuta constante do evento 0506957.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/03/2019, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514957 e o código CRC 20279F90.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso
na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao
presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.

Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia 31/12/2019.

3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
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3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
2
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4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do
art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste
edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 10.1.
3
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5.4.4.

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

5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo próprio do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais
serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.

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

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
4
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos os
valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, disponíveis no Anexo I-A
deste edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
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8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em relação
ao valor total do lote único.
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro
solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
8.2.3. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao preço mensal de cada
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis na planilha constante no Anexo I-B.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de
pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via sistema, a
Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção da
seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de serviços.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet,
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível
no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da
LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
7
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10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 10.4.1. e
10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1,
serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada,
caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio
ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
forma:

Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe
será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os
8
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itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua
última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada,
e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico
entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver,
será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos
fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais,
sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao
endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de
Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
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13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões,
logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá
sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá
formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao
vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que
não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº
10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

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, inclusive marca e modelo, valor,
prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
mesma.

A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o recebimento da

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.
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16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou recusar-se 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.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira
eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
17.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
11
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i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com atraso
injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos de atraso;
No caso de atraso injustificado na prestação
dos
serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o
valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias
corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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 o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
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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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as referentes a contribuições
previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para
com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

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.
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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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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 2019, alocados no Programa de
Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa
nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) 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
14
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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 o(s) serviços(s) 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da
Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site;
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
s) 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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no
Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no caso
de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
16
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
24.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

24.9.
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.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda,
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços máximos
admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
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A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação
Orçamentária
09. Local de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.
(Por lote)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
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).

12. Sanções
Administrativas
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13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

e

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste Regional, a
garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano permanente,
causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar todo o
investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização
desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios
1.
2.

de

equipamentos

essenciais

ao

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e softwares
de controle dos mesmos.
3.
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2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade
proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de
tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar serviços e
soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a garantia
dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia para
equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a mesma da
contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser fornecida
por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra alternativa
imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos que
pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características
fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

específicas

por

ser

obrigatoriamente

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período
determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.
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Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, §
3º, II, j, IV e V)

2.11.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade
de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este
tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de
10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico,
como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela
contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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
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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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

etc.), completa, atualizada e

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, hor
ários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos
serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosam
ente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer p
roblema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
4. Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares (HP Collaborative Remote Support e
Software);
5. HP Collaborative Remote Support e Software para os itens assinalados com (*) na coluna serial
number, conforme o caso;
6. A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
7. O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
8. Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
9. Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
10. A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber

Qtd Número Serial

AM868B
AM868B
BL543A
JG219A
755258‐B21
755258‐B21
BL543B
JG219A
JG219A
JG219A
JG219A
J9420A
J9420A
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descrição

USB307U2J4
HP
USB307U2J6
HP
MXA220Z05D
HP
CN51F5600R (*) HP
BRC51066TY (*) HP
BRC51066TX (*) HP
MXA405Z0BS
HP
CN3AF5601Z (*) HP
CN3AF56027 (*) HP
CN3BBYV07B (*) HP
CN3BBYV03F (*) HP
SG3483N24Z (*) HP
SG3483N251 (*) HP
CN3BFFX0TW
HP
CN3BFFX0VZ
HP
CN3BFFX0WN
HP
CN3BFFX0Z9
HP
CN3BFFX10Y
HP
CN3BFFX11V
HP
CN3BFFX128
HP
CN3BFFX13F
HP
CN3BFFX15N
HP
CN3BFFX15P
HP
CN3BFFX15Q
HP
CN3BFFX15R
HP
CN3BFFX15S
HP

8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
MSM760 Premium Mobility Controller
MSM760 Premium Mobility Controller
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
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J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
780025‐S05
C8S56A


10.1.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CN3BFFX15T
CN3BFFX15V
CN3BFFX15W
CN3BFFX15X
CN3BFFX15Y
CN3BFFX160
CN3BFFX161
CN3BFFX164
CN3BFFX166
CN3BFFX169
CN3BFFX16C
CN3BFFX16H
CN3BFFX16J
CN3BFFX16L
CN3BFFX16M
CN3BFFX16P
BRC6157JN2 (*)
2S6515D213 (*)

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy
2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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): Para o caso de substituição de peças ou
equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado
por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo
fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão
do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
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5. Os

serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste
Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.
2.
3.
4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se
os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis
técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser substituído
pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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)

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem
bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o
caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere
ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por
legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87
da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
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dias úteis após o recebimento da notificação; e
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução
de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a
Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
ii.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos equipamentos
HPE em tela.
6.

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

7.

Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

1

AM868B

1

Número
Serial
USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

Vigência
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

Descrição

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tap

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Serv

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Serv

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tap
HP 5820AF-24XG Switch
HP 5820AF-24XG Switch

HP MSM760 Premium Mobility Con

HP MSM760 Premium Mobility Con
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
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29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 679,84

R$ 6.798,40

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$ 17,15
R$ 90,81

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$ 171,50

47

R$ 90,81

R$ 908,10

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 15,67

R$ 156,70

52

JG219A

1

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

53

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

Valor Total Estimado

R$ 8.924,87

R$ 89.248,70

R$ 908,10

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support
Itens 47 a 54 ref. Softwares
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ANEXO I-B
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM

Item

Partnumber

Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

1

AM868B

1

USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Valor mês
R$

Valor Total
R$

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

33

J9407B

34

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

35

R$

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$

R$

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

R$
R$

R$

47

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$

R$

52

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$

R$

53

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

HP582OAF-24XG Switch

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

Valor Total Estimado

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.

À AJ-DG,
para ratiﬁcação da minuta do edital alterada quanto
ao item 8.2.3, conforme solicitado pela AJ-DG.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/03/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515936 e o código CRC DBD61A6C.
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Despacho SLC 0515936
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23/04/2019

10.17.7.40 [A] (SR-SVRSTO02)
System: SR-SVRSTO02
Storage Management Version: GL220R005

MSA 2040 SAS

2019-04-23
17:46:16

Clear Filters

Disk
Health

System

Hosts

Sign Out

?

SYSTEM

Action

Home

User: manage
Session: 29:54

Show All

Showing 1-25 of 25 (ﬁltered from 43)

Type

Enclosure

Location

Information

Status

Fault

Disk

1

1.24

SAS 1.2TB (FAILED)

Up

Degraded

Enclosure

1

Rack 0.0

HP SPS-CHASSIS (24 disks)

Up

OK

Disk

1

1.1

SAS 1.2TB (DG_01:Linear)

Up

OK

Disk

1

1.10

Up

OK

Disk

1

1.11

OK

Disk

1

1.12

OK

Disk

1

1.13

SAS 1.2TB (DG_01:Linear)
Location:
SAS 1.2TB (DG_01:Linear)
Serial Number:
SAS 1.2TB (GLOBAL SP)
Usage:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Type:

Up

SAS

OK

Disk

1

1.14

SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Size:

Up

1.2TB

OK

Disk

1

1.15

Status:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)

Up

Up

OK

Disk

1

1.16

Up

10k

OK

Disk

1

1.17

OK

Disk

1

1.18

OK

Disk

1

1.19

OK

Disk

1

1.2

r/min:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Manufacturer:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Model:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Revision:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Power On Hours:
SAS 1.2TB (DG_01:Linear)
FDE State:

Up

Not FDE Capable

OK

Disk

1

1.20

SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
FDE Lock Key:

Up

00000000

OK

Disk

1

1.21

Up

OK

Disk

1

1.22

Job Running:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Sector Format:
SAS 1.2TB (DG_02:Linear)

OK

Disk

1

1.23

SAS 1.2TB (DG_02:Linear)
Fault

Up

OK

Disk

1

1.3

OK

Disk

1

1.4

OK

Disk

1

1.5

OK

Disk

1

1.6

Reason: The disk has a probable
SAS 1.2TB (DG_01:Linear)
Uphardware failure.
Recommendation:
SAS 1.2TB (DG_01:Linear)- Replace the disk with one
Upof the same type (SAS SSD, enterprise
SAS, or midline SAS) and the same or greater capacity. For
SAS 1.2TB (DG_01:Linear)continued optimum I/O performance,
Up
the replacement disk should
have performance that is the same as or better than the one it is
SAS 1.2TB (DG_01:Linear)replacing.
Up

OK

Disk

1

1.7

SAS 1.2TB (DG_01:Linear)

Up

OK

Disk

1

1.8

SAS 1.2TB (DG_01:Linear)

Up

OK

Disk

1

1.9

SAS 1.2TB (DG_01:Linear)

Up

Disk Information

Up
Up

Up
Up
Up

Up

1.24
L0GHJLPH
FAILED

HP
EG1200FDNJT
HPD8
27231

512n

Pools

Volumes

Mapping

Replications

Performance

A
B

0

52

165

783

https://10.17.7.40/v3/index.html

IOPS
MB/s

Tier
IOPS
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.

À COINF/STI
Sr. Coordenador,
Com
base
no
Relatório
de
Análise
Técnica 0531792 constata-se que o equipamento HP 2040 SAS
DC SAS SFF 28.8TB Bundle, fora de garantia e alvo do
resultado pretendido por este processo, apresenta mensagem
de erro indicando a presença de um disco rígido danificado.
Localizado no Fórum Eleitoral de Maceió e
responsável
pelo
armazenamento
do
datacenter
de
contingência, o referido equipamento é de suma importância
para as ações desenvolvidas por esta seção no que tange às
cópias diárias de servidores virtuais para aquele prédio, para
garantir a salvaguarda dos dados em caso de desastre que
atinja o datacenter do prédio sede.
Importante lembrar que o mencionado equipamento
está trabalhando no seu limite de segurança e que, na
hipótese de falha em outro disco rígido, deixará de funcionar.
Para consideração.
Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 23/04/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Despacho SEGI 0531797

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 591

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531797 e o código CRC 5C11C669.
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Considerando o Item 21, Análise de Riscos - Risco:
Atraso na Aquisição, dos Estudos Preliminares 0411475,
cumpre-me, com base no Relatório de Análise Técnica
0531792 e no Despacho SEGI 0531797, alertar para o
aumento do risco de inoperância derivado de falha já
constatada em equipamento ainda não coberto pela extensão
de garantia objeto do presente procedimento.
Destaque-se que, atualmente, este Tribunal conta
com um conjunto de equipamentos marca HPE, onde é
executado o Sistema de Virtualização de servidores, utilizado
por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI
e SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos
essencial.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532103 e o código CRC 0FCF1872.
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Despacho COINF 0532103
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Maceió, 26 de abril de 2019.

Senhores
Administração,

Diretor-Geral

e

Secretário

de

Consoante
já
alertado
(docs.
nºs 0487630 e 0498058), novamente informo que a atual
ausência de garantia dos equipamentos vem colocando em
riscos vários serviços informatizados essenciais.
Registro que um disco rígido está daniﬁcado no
momento e que, se outro passar a apresentar o mesmo
problema, o equipamento deixará de funcionar.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/04/2019, às 11:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533587 e o código CRC 666BDF0D.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho STI 0533587
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Considerando a preocupação externada pelo Sr.
Secretário de Tecnologia da Informação deste Tribunal,
submeto a Vossa Excelência, com a devida vênia, as
manifestações
das
unidades
técnicas
insertas
nos
Despachos 0532103 e 0533587.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/04/2019, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533700 e o código CRC DC6C5D61.

0004193-27.2018.6.02.8000

Conclusão GDG 0533700

0533700v1
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Maceió, 26 de abril de 2019.

Em atenção ao Despacho STI 0533587, esclareço ao
Sr. Secretário de TI que o procedimento está em fase de
análise de minuta retiﬁcada, a cargo da Assessoria Jurídica,
consoante remessa do Despacho SLC 0515936.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533928 e o código CRC 679DAFDC.
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Maceió, 30 de abril de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Embora este procedimento esteja sob a análise da
Presidência, após recente remessa da Direção-Geral, o alerta
permanece válido, tendo em vista o fato de que estes autos
ainda terão uma significativa tramitação na SAD.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/04/2019, às 12:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534761 e o código CRC 3AED9DE6.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

: Repetição de pregão. Aquisição. Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Extensão. Garantia. Equipamentos HP.

Decisão nº 1329 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Conclusos os autos, constato que houve alterações na
minuta do pregão eletrônico já aprovada por esta Presidência
(0515934), que são inclusive do conhecimento do Senhor Assessor
Jurídico da Diretoria-Geral.
Considerando a urgência que permeia o caso,
sobrelevada pelo que informa o Senhor Diretor-Geral em sua
conclusão (0533700), ratiﬁco os termos que constam da Decisão 827
(0515462) e, desta feita já com a minuta de edital alterada, autorizo a
reabertura, em caráter de urgência, do certame para a aquisição dos
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Regional, observados os termos do edital
que consta dos autos (0515934).
Remeta-se imediatamente à Secretaria de Administração.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/04/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534828 e o código CRC 7E6C5BEC.

0004193-27.2018.6.02.8000

0534828v2
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Maceió, 30 de abril de 2019.

Sigam os autos para à SLC/COMAP, para urgente
agendamento do certame.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2019, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534852 e o código CRC 86F7F5B2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 16 de maio de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso
na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao
presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.

Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia 31/12/2019.

3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
1
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
2
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sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do
art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste
edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.

Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto ofertado.
3
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5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo próprio do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais
serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.

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

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

4
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos os
valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, disponíveis no Anexo I-A
deste edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
5
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8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em relação
ao valor total do lote único.
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro
solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
8.2.3. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao preço mensal de cada
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis na planilha constante no Anexo I-B.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de
pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via sistema, a
Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção da
seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
6
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das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet,
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível
no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da
LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
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10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 10.4.1. e
10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1,
serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada,
caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio
ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
forma:

Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe
será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os
itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
8
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fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua
última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada,
e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico
entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver,
será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos
fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais,
sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao
endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de
Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
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13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões,
logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá
sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá
formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao
vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que
não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº
10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

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, inclusive marca e modelo, valor,
prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
mesma.

A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o recebimento da

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.
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16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou recusar-se 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.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira
eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
17.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
11
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i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com atraso
injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos de atraso;
No caso de atraso injustificado na prestação
dos
serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o
valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias
corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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 o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
12
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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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as referentes a contribuições
previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para
com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

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.
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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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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 2019, alocados no Programa de
Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa
nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) 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
14
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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 o(s) serviços(s) 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da
Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site;
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
s) 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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no
Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no caso
de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
16
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
24.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

24.9.
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.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda,
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços máximos
admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
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, 02 de maio de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação
Orçamentária
09. Local de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

(Por lote)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
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Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2019 (0535076)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 617

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
12. Sanções
Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

e

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste Regional, a
garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano permanente,
causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar todo o
investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização
desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios
1.

de

equipamentos

essenciais

ao

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
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2.

Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e softwares
de controle dos mesmos.
3.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade
proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de
tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar serviços e
soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a garantia
dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia para
equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a mesma da
contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser fornecida
por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra alternativa
imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos que
pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características
fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

específicas

por

ser

obrigatoriamente

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período
determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
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Adjudicação será por lote.
2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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

2.11.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade
de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este
tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de
10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico,
como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela
contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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)
21

Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2019 (0535076)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 620

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

etc.), completa, atualizada e

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, hor
ários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos
serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosam
ente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
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11.

12.

Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer p
roblema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
4. Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares (HP Collaborative Remote Support e
Software);
5. HP Collaborative Remote Support e Software para os itens assinalados com (*) na coluna serial
number, conforme o caso;
6. A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
7. O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
8. Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
9. Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
10. A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber

Qtd Número Serial

AM868B
AM868B
BL543A
JG219A
755258‐B21
755258‐B21
BL543B
JG219A
JG219A
JG219A
JG219A
J9420A
J9420A
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descrição

USB307U2J4
HP
USB307U2J6
HP
MXA220Z05D
HP
CN51F5600R (*) HP
BRC51066TY (*) HP
BRC51066TX (*) HP
MXA405Z0BS
HP
CN3AF5601Z (*) HP
CN3AF56027 (*) HP
CN3BBYV07B (*) HP
CN3BBYV03F (*) HP
SG3483N24Z (*) HP
SG3483N251 (*) HP
CN3BFFX0TW
HP
CN3BFFX0VZ
HP
CN3BFFX0WN
HP
CN3BFFX0Z9
HP
CN3BFFX10Y
HP
CN3BFFX11V
HP
CN3BFFX128
HP
CN3BFFX13F
HP

8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
MSM760 Premium Mobility Controller
MSM760 Premium Mobility Controller
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
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J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
780025‐S05
C8S56A


10.1.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CN3BFFX15N
CN3BFFX15P
CN3BFFX15Q
CN3BFFX15R
CN3BFFX15S
CN3BFFX15T
CN3BFFX15V
CN3BFFX15W
CN3BFFX15X
CN3BFFX15Y
CN3BFFX160
CN3BFFX161
CN3BFFX164
CN3BFFX166
CN3BFFX169
CN3BFFX16C
CN3BFFX16H
CN3BFFX16J
CN3BFFX16L
CN3BFFX16M
CN3BFFX16P
BRC6157JN2 (*)
2S6515D213 (*)

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy
2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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): Para o caso de substituição de peças ou
equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
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2. A

garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado
por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo
fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão
do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste
Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.
2.
3.
4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se
os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis
técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser substituído
pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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)

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem
bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o
caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere
ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por
legislação nacional e internacional.
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Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87
da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução
de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a
Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos equipamentos
HPE em tela.
6.
Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

1

AM868B

1

Número
Serial
USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

Descrição

Vigência
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tap

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Serv

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Serv

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tap
HP 5820AF-24XG Switch
HP 5820AF-24XG Switch

HP MSM760 Premium Mobility Con

HP MSM760 Premium Mobility Con
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
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29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
HP 1-port Power Injector
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 679,84

R$ 6.798,40

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$ 17,15
R$ 90,81

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$ 171,50

47

R$ 90,81

R$ 908,10

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 15,67

R$ 156,70

52

JG219A

1

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

53

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

Valor Total Estimado

R$ 8.924,87

R$ 89.248,70

R$ 908,10

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support
Itens 47 a 54 ref. Softwares
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ANEXO I-B
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM

Item

Partnumber

Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

1

AM868B

1

USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Valor mês
R$

Valor Total
R$

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

33

J9407B

34

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

35

R$

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$

R$

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

R$
R$

R$

47

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$

R$

52

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$

R$

53

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

HP582OAF-24XG Switch

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

Valor Total Estimado

R$

R$

R$
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 16 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019

PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 16 de maio de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº
8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada
na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.

2 – DOS PRAZOS.

2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que
ocorrer primeiro.

2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia
31/12/2019.

3 - DA PARTICIPAÇÃO.

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

3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
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que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

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

3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico,
que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus
aos benefícios previstos no referido diploma legal.

3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que 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).

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/05).

4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
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5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art.
13, do Decreto nº 5.450/2005).

5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).

5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

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

5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A
deste edital.

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
10.1.

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

5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

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

5.7.

O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
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(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.

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

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

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos
custos de tais procedimentos.

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

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

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

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

6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.

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

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

7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
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7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência,
disponíveis no Anexo I-A deste edital, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em
relação ao valor total do lote único.

8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o
pregoeiro solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do
item 9.2.

8.2.3. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao preço mensal de
cada item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério
os valores disponíveis na planilha constante no Anexo I-B.

8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.

8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.

9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo
sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número
do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.

9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, a Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.

10 - DA HABILITAÇÃO.

10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de serviços.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

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

10.4.

A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.

10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e
10.4.3.

10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.

10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.

10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.

11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44
da Lei Complementar nº 123/2006.

11.1.1.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

11.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.3.
Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
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11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após
este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens
terão desempate no lance.

11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;

II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;

III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação
final dos fornecedores participantes.

11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.

11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de
onde parou.

12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

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

12.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
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para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos
avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

13- DOS RECURSOS.

13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá
a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1.

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,
inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em
conformidade com este edital e seus anexos.

16.2.
A licitante vencedora 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.

Edital 16 (0535078)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 641

16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior
ou recusar-se 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.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que
ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para
aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.

17.2.

Os serviços serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações.

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

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.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

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:

i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e

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

b. Multa de:
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i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos
de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do
Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;

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 o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

18.9.
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.
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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, aplicandolhes, 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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

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
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

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
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de
causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços
de Tecnologia da Informação e Comunicação).

20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1.

a.

São obrigações do contratante:

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 o(s) serviços(s) 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. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo
o ônus decorrente;
h. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
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prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

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

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

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site;

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

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

o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

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

q) 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;

r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

s) 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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.

24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
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24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

24.9.
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.

24.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

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

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

24.15. 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, 02 de maio de 2019.

Edital 16 (0535078)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 647

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

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para
Equipamentos HPE, em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do
fabricante HPE, mantendo-a atualizada do ponto de vista de
segurança como também quanto à novas implementações e
recursos/firmwares.

03. Resumo da
Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

05. Justificativa

Todos os componentes elencados deverão ter sua
garantia estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de
02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução
máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.
O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de
equipamentos marca HPE, onde é executado o Sistema de
Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais
notadamente a Intranet, SGRH, SEI e SADP, tornando-se
assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o
atendimento ao público externo.

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta)
06. Prazo de Entrega dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.
07. Adjudicação

(Por lote)

08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.

10. Unidade
Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI
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11. Unidade Gestora SAD
Vide

12. Sanções
Administrativas

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

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).
13. Prazo de
Pagamento
Vide

14. Estratégia de
Recebimento

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

Vide
15. Modalidade e
Tipo de Licitação

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):

Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.

1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste
Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.

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

2. Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2. Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvolvimento
das atividades deste Tribunal.
2. Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2.

Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
2. Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
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2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
2. Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
2. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
2. Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode
ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em
procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo
prazo de implementação.
2. Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza
continuada.

2. Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.

2. Vigência
A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

2. 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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
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A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento,
é pela contratação por licitação via pregão.
2. Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2. Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no
momento da entrega da documentação de contratação.
2. 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. Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1. Prestar 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 ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;
9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3. Descrição do Objeto (Lote único)
4. Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares
(HP Collaborative Remote Support e Software);
5. HP Collaborative Remote Support e Software para os itens assinalados
com (*) na coluna serial number, conforme o caso;
6. A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
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7.
8.
9.
10.

dos equipamentos;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais

Lista de equipamentos englobados:
Partnumber Qtd Número Serial

Descrição

AM868B

1

USB307U2J4

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

AM868B

1

USB307U2J6

HP 8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch

BL543A

1

MXA220Z05D

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry

JG219A

1

CN51F5600R (*) HP 5820AF‐24XG Switch

755258‐B21 1

BRC51066TY (*) HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

755258‐B21 1

BRC51066TX (*) HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

BL543B

1

MXA405Z0BS

JG219A

1

CN3AF5601Z (*) HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3AF56027 (*) HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV07B (*) HP 5820AF‐24XG Switch

JG219A

1

CN3BBYV03F (*) HP 5820AF‐24XG Switch

J9420A

1

SG3483N24Z (*) HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9420A

1

SG3483N251 (*) HP MSM760 Premium Mobility Controller

J9407B

1

CN3BFFX0TW

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0WN

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX10Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX11V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX128

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX13F

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15N

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15P

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Q

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15R

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15S

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15T

HP 1‐port Power Injector

HP MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
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J9407B

1

CN3BFFX15V

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15W

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15X

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX15Y

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX160

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX161

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX164

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX166

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX169

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16C

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16H

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16J

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16L

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16M

HP 1‐port Power Injector

J9407B

1

CN3BFFX16P

HP 1‐port Power Injector

780025‐S05 1

BRC6157JN2 (*) HP DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy

C8S56A

2S6515D213 (*) HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.

10. 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): Para o caso de substituição de peças ou
equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
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contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar 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. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
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entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
6. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º,
III, V)
Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção

ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item Partnumber Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

Valor
mês

Valor
Total

HP 8/24 Base
16-ports
R$
R$
Enabled SAN 140,87 1.408,70
Switch

01/03/2019
a
31/12/2019

HP 8/24 Base
16-ports
R$
R$
Enabled SAN 140,87 1.408,70
Switch

1

AM868B

1

01/03/2019
USB307U2J4
a
31/12/2019

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

01/03/2019 HP MSL4048 2
R$
R$
a
LTO-5 3000 FC
833,85 8.338,50
31/12/2019
Tape Lbry

4

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 HP DL360 Gen9
R$
R$
a
8SFF CTO
409,56 4.095,60
31/12/2019
Server

5

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 HP DL360 Gen9
R$
R$
a
8SFF CTO
409,56 4.095,60
31/12/2019
Server

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/03/2019 HP MSL4048 2
R$
R$
a
LTO-5 3000 FC
795,94 7.959,40
31/12/2019
Tape Lbry

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/03/2019
a
31/12/2019

HP 5820AF24XG Switch

R$
R$
808,55 8.085,50

8

JG219A

1

CN3AF56027

01/03/2019
a
31/12/2019

HP 5820AF24XG Switch

R$
R$
808,55 8.085,50

9

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019
a
31/12/2019

HP MSM760
Premium
Mobility

R$
R$
435,38 4.353,80
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31/12/2019

Controller
HP MSM760
Premium
Mobility
Controller

10

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019
a
31/12/2019

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

16

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

17

J9407B

1

CN3BFFX128

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019
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27

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

29

J9407B

1

CN3BFFX160

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

30

J9407B

1

CN3BFFX161

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019
HP 1-port
a
R$ 0,00 R$ 0,00
Power Injector
31/12/2019

32

J9407B

1 CN3BFFX166

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1 CN3BFFX169

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1 CN3BFFX16C

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1 CN3BFFX16H

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1 CN3BFFX16L

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1 CN3BFFX16M

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1 CN3BFFX16P

01/03/2019 a HP 1-port Power
31/12/2019
Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025S05

1

HP DL360 Gen9
01/03/2019 a
E5-2640v3 SAS
31/12/2019
BR Svr/S-Buy

R$
679,84

R$
6.798,40

41

JG219A

1 CN51F5600R

01/03/2019 a HP 5820AF-24XG
31/12/2019
Switch

R$
808,55

R$
8.085,50

42

JG219A

1 CN3BBYV07B

01/03/2019 a HP 5820AF-24XG
31/12/2019
Switch

R$
808,55

R$
8.085,50

43

JG219A

1 CN3BBYV03F

01/03/2019 a HP 5820AF-24XG
31/12/2019
Switch

R$
808,55

R$
8.085,50

44

755258B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a HP DL360 Gen9
R$ 17,15 R$ 171,50
31/12/2019 8SFF CTO Server

45

755258B21

1 BRC51066TX

01/03/2019 a HP DL360 Gen9
R$ 17,15 R$ 171,50
31/12/2019 8SFF CTO Server

46

780025S05

1

HP DL360 Gen9
01/03/2019 a
ES-2640v3 SAS R$ 17,15 R$ 171,50
31/12/2019
BR Svr/S-Buy

BRC6157JN2

BRC6157JN2
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47

JG219A

1 CN3AF5601Z

01/03/2019 a HP582OAF-24XG
R$ 90,81 R$ 908,10
31/12/2019
Switch

48

JG219A

1 CN3AF56027

01/03/2019 a HP582OAF-24XG
R$ 90,81 R$ 908,10
31/12/2019
Switch

49

J9420A

1 SG3483N24Z

HP MSM760
01/03/2019 a
Premium Mobility R$ 39,85 R$ 398,50
31/12/2019
Controller

50

J9420A

1 SG3483N251

HP MSM760
01/03/2019 a
Premium Mobility R$ 39,85 R$ 398,50
31/12/2019
Controller

51 C8S56A

1 2S6515D213

HP 2040 SAS DC
01/03/2019 a
SAS SFF 28.8TB R$ 15,67 R$ 156,70
31/12/2019
Bundle

52

JG219A

1 CN51F5600R

01/03/2019 a HP582OAF-24XG
R$ 90,81 R$ 908,10
31/12/2019
Switch

53

JG219A

1 CN3BBYV07B

01/03/2019 a HP582OAF-24XG
R$ 90,81 R$ 908,10
31/12/2019
Switch

54

JG219A

1 CN3BBYV03F

01/03/2019 a HP582OAF-24XG
R$ 90,81 R$ 908,10
31/12/2019
Switch

Valor Total
Estimado

R$
R$
8.924,87 89.248,70

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support Itens 47 a 54 ref. Softwares

ANEXO I-B

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM

Item Partnumber Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

Valor Valor
mês Total

1

AM868B

1

USB307U2J4

01/03/2019 HP 8/24 Base 16a
ports Enabled R$
31/12/2019
SAN Switch

R$

2

AM868B

1

USB307U2J6

01/03/2019 HP 8/24 Base 16a
ports Enabled R$
31/12/2019
SAN Switch

R$

3

BL543A

1

MXA220Z05D

01/03/2019
a
31/12/2019

HP MSL4048 2
LTO-5 3000 FC R$
Tape Lbry

R$

4

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019
HP DL360 Gen9
a
R$
8SFF CTO Server
31/12/2019

R$

5

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019
HP DL360 Gen9
a
R$
8SFF CTO Server
31/12/2019

R$
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6

BL543B

1

MXA405Z0BS

01/03/2019
a
31/12/2019

HP MSL4048 2
LTO-5 3000 FC R$
Tape Lbry

R$

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/03/2019
HP 5820AF-24XG
a
R$
Switch
31/12/2019

R$

8

JG219A

1

CN3AF56027

01/03/2019
HP 5820AF-24XG
a
R$
Switch
31/12/2019

R$

9

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019
HP MSM760
a
Premium Mobility R$
31/12/2019
Controller

R$

10

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019
HP MSM760
a
Premium Mobility R$
31/12/2019
Controller

R$

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

16

J9407B

1

CN3BFFX11V

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

17

J9407B

1

CN3BFFX128

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$
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24

J9407B

1

CN3BFFX15T

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

29

J9407B

1

CN3BFFX160

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

30

J9407B

1

CN3BFFX161

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019
HP 1-port Power
a
R$
Injector
31/12/2019

R$

32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power
Injector

R$

R$

40

780025S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a
31/12/2019

HP DL360 Gen9 E52640v3 SAS BR
R$
Svr/S-Buy

R$

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 5820AF-24XG
Switch

R$

R$

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a
31/12/2019

HP 5820AF-24XG
Switch

R$

R$

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a

HP 5820AF-24XG

R$

R$
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43

JG219A

1

CN3BBYV03F

R$

R$

44

755258B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a HP DL360 Gen9 8SFF
R$
31/12/2019
CTO Server

R$

45

755258B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a HP DL360 Gen9 8SFF
R$
31/12/2019
CTO Server

R$

46

780025S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a
31/12/2019

HP DL360 Gen9 ES2640v3 SAS BR
R$
Svr/S-Buy

R$

47

JG219A

1

CN3AF5601Z

01/03/2019 a
31/12/2019

HP582OAF-24XG
Switch

R$

R$

48

JG219A

1

CN3AF56027

01/03/2019 a
31/12/2019

HP582OAF-24XG
Switch

R$

R$

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a HP MSM760 Premium
R$
31/12/2019
Mobility Controller

R$

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a HP MSM760 Premium
R$
31/12/2019
Mobility Controller

R$

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a HP 2040 SAS DC SAS
R$
31/12/2019
SFF 28.8TB Bundle

R$

52

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a
31/12/2019

HP582OAF-24XG
Switch

R$

R$

53

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a
31/12/2019

HP582OAF-24XG
Switch

R$

R$

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a
31/12/2019

HP582OAF-24XG
Switch

R$

R$

Valor Total
Estimado

R$

31/12/2019

Switch

R$

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
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Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
02/05/2019 14:08:42
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 03/05/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
Sub-rogação
nesta mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00018/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0004193-27.2018

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

03/05/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 03/05/2019
08:00

Em 16/05/2019
14:00

às

às

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0535080)

1/1
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02/05/2019

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

02/05/2019 14:09:13

Pesquisar Licitação
UASG de Atuação

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação

Nº da Licitação
00018 /

Modalidade de Licitação

2019
Situação da Licitação

Característica da Licitação

Pregão

Revogada

Tradicional

Concorrência

Anulada

Registro de Preço (SRP)

Tomada de Preços

Suspensa

Convite
Concurso

Pesquisar

Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação

Característica

70011

Pregão
Eletrônico

00018/2019

Tradicional

Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC de...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0535080)

1/1
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02/05/2019

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Nº do Processo

02/05/2019 14:09:26

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00018/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0004193-27.2018

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS
Itens Cancelados
1

Internacional

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Ordenador de Despesa - Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

03/05/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Cont

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 03/05/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

27855 - Maceió/AL

82

21227764

Ramal

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2…

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0535080)

1/1
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02/05/2019

SIASGnet-DC - Itens da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de
Itens

02/05/2019 14:09:38

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00018/2019

Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados

1

1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício
Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

1

S

27740 - Serviços
de Garantia de
Equipamentos de
TIC

Situação
Margem de
Qtde Unidade de
Critério de
Tipo de Decr.
Consisdo Item na
Preferência Grupo
Item Fornecimento Julgamento Benefício 7174
tente?
Licitação
(%)

-

1

lote completo

Menor
Preço

-

Sim

-

-

Sim

Ação

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe…

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0535080)

1/1
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02/05/2019

SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

02/05/2019 14:09:51

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00018/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

27740 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Descrição Detalhada
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

lote completo

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
89.248,70

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

01/02/2019

Marca

Fabricante

89.250,70

Item Anterior
Licitação

CPF/CNPJ
61.797.924/0002-36

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir
Itens

Nome/Razão Social
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=25927711&ver…

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0535080)
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Seção 3

ISSN 1677-7069

b) CERTIDÃO(ÕES) expedida(s) pelo Tribunal Regional Federal de origem que
comprove(m) o preenchimento dos requisitos previstos no item III e os critérios de
desempate previstos no item IV, entregues no prazo de 90 (noventa) dias a contar do início
do prazo editalício, ou seja, até as 24 horas do dia 05 de agosto de 2019.
III - São requisitos essenciais à remoção, os quais devem ser atendidos
concomitantemente:
a) ocupar o requerente cargo de Juiz Federal Substituto;
b) ter o Tribunal de origem anuído à remoção postulada;
c) contar o requerente com mais de 12 meses da última lotação inicial,
remoção ou permuta no âmbito da mesma Região ou entre Regiões, contado esse prazo da
publicação do respectivo ato, salvo se não houver pretendente com tal requisito ou
decisão em contrário do tribunal;
d) não ter o requerente recebido penalidade de advertência ou de censura no
último ano anterior ao pedido ou penalidade de remoção compulsória nos últimos três
anos anteriores ao pedido;
e) não estar o requerente sob sindicância ou processo administrativo
disciplinar;
f) ter sido o requerente vitaliciado;
g) não manter injustificadamente conclusos processos com prazos de
regularidade excedidos, salvo interesse da administração, nos termos dos §§ 12, 13 e 14 do
art. 61 do Regimento Interno do TRF4.
IV - Salvo se o interesse do serviço não o recomendar, serão utilizados
sucessivamente como critérios de classificação e desempate, inclusive para os requerentes
vinculados à mesma Região:
a) maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso inicial como Juiz
Federal Substituto;
b) maior idade;
c) maior prole.
V - O requerimento devidamente assinado e a(s) certidão(ões) de que tratam os
itens III e IV devem ser encaminhados digitalizados à Secretaria de Assuntos da
Magistratura - SAMAG/TRF4 via e-mail(samag@trf4.jus.br) ou via SEDEX (Rua Otávio
Francisco Caruso da Rocha, 300, 3º andar, Bairro Praia de Belas, CEP 90010-395, Porto
Alegre/RS).
VI - O requerimento e a(s) certidão(ões) apresentados serão juntados ao
Processo SEI 0001677-11.2019.4.04.8000, cujo acesso será disponibilizado ao magistrado
inscrito por meio de endereço eletrônico informado pelo interessado, possibilitando o seu
acompanhamento.
VII - Findo o prazo previsto no item II, b, o processo será instruído pela
Secretaria de Assuntos da Magistratura - SAMAG/TRF4 e encaminhado ao Desembargador
Relator, Corregedor Regional, para julgamento pela Corte Especial do Tribunal.
VIII - Os cargos não preenchidos na forma deste Edital serão colocados à
disposição da Administração deste Tribunal.
IX - A lotação definitiva do magistrado removido será definida oportunamente
pela Corregedoria Regional.
X - O magistrado removido para a 4ª Região ocupará o último lugar na lista de
antiguidade para fim de promoção dentre os que ocupam o mesmo cargo nesta Região.
XI - As despesas decorrentes da remoção externa correrão à conta da dotação
orçamentária do órgão beneficiado.
XII - O magistrado que obtiver êxito neste Concurso será responsável pela
entrega dos documentos solicitados pela Secretaria de Assuntos da Magistratura SAMAG/TRF4 para fim de cadastro funcional.
PUBLIQUE-SE este Edital no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 4ª Região.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PENALIDADE
ESPÉCIE: Aplicar em desfavor da empresa ALMEIDA & SILVA SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº
11.501.310/0001-06, com fulcro nos arts. 7º da Lei nº 10.520/02 e 28 do Decreto nº
5.450/2005, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de
1 mês, por ter ensejado o retardamento da execução do certame (apresentação de
proposta com preço manifestamente inexequível), no curso da sessão do Pregão Eletrônico
nº 27/2018.A referida penalidade foi registrada no SICAF em 02/05/2019 e terá como
termo final a data de 01/06/2019.
SILVIO A. M. STARLING
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 90027
Nº Processo: 0023673-83.2018. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de
serviços continuados de prevenção e combate a incêndio, evacuação de área e prestação
de primeiros socorros para proteção à vida e ao patrimônio por meio de bombeiro civil,
para atender o Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília-DF, conforme as
especificações técnicas e observações constantes do Anexo I do Edital.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 03/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco
C,
Praça
Dos
Tribunais
Superiores,
Asa
Sul
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00016-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 03/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira
(SIASGnet - 30/04/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE PENALIDADE
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à ETIBRAS BJK
INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 00.583.948/0001-17, a
penalidade de multa no valor de R$ 486,90, correspondente a 10% do valor atualizado da
Nota de Empenho 2017NE000709 e de suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo prazo de
6 meses, com fundamento no art. 87, incisos II e III, da lei nº 8.666/93 e item 1, da
Cláusula Décima Quinta, da Ata de Registro de Preços nº 12.018.10.2017. As penalidades
são resultado da apuração de inadimplemento total da avença, mediante processo
administrativo nº 0031148-36.2018.4.03.8000. Data: 05/03/2019.

Porto Alegre, 30 de abril de 2019.
CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

PAULO ROBERTO SERRAGLIO JÚNIOR
Diretor-Geral

EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Processo n.º 0000294-14.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 10/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: EVELET - Evolução em Eletricidade Eireli, CNPJ sob o n.º
08.234.283/0001-48. Objeto: prestação de reforma no prédio do Fórum Eleitoral da 7ª
Zona, no município de Feijó-AC, pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, com
adequações dos espaços e das instalações, conforme especificações e quantidades
previstas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão eletrônico nº 12/2019, que
integra este instrumento independente de transcrição. Valor: R$289.391,13 (duzentos e
oitenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e treze centavos). Vigência: 270
(duzentos e setenta) dias, a contar da data de sua publicação no DOU. Dotação
orçamentária: Ação - 20GP; Natureza da Despesa - 33.90.39.16; Plano Interno - EAC
RCARFEI. Nota de Empenho nº 337/2019. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º
8.666/93. Data de Assinatura: 30/04/2019. Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro,
Diretor-Geral do TRE/AC, e José Evanir Nogueira Costa, representante da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 90030
Nº Processo: 0002260-93.2019. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva
dos sistemas de segurança contra fogo com recarga e reteste dos extintores de incêndio..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/05/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 03/05/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
16/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.
MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

(SIASGnet - 30/04/2019) 90030-00001-2019NE500106
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 90030

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000930-61.2019. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva, conservação e assistência técnica, com fornecimento de peças de elevadores
Thyssenkrupp.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/05/2019 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 03/05/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

Nº Processo: 0004193-27.2018. Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
03/05/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00018-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 03/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

(SIASGnet - 02/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

(SIASGnet - 02/05/2019) 90030-00001-2019NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

EDITAL
Prazo - 20 dias.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições regimentais,
CONSIDERANDO o contido na Resolução CNJ 32, de 10/04/2007, na Resolução
CJF 001, de 20/02/2008, alterada pela Resolução CJF 248, de 19/06/2013, e no artigo 61
do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
CONSIDERANDO o decidido pelo Plenário Administrativo do TRF4 em
28/03/2019, como consta do Processo SEI 0001677-11.2019.4.04.8000, resolve:
I - TORNAR PÚBLICA A ABERTURA DO III CONCURSO DE REMOÇÃO EXTERNA
que se destina ao preenchimento de 10 (dez) cargos de Juiz Federal Substituto da Justiça
Federal da Quarta Região.
II - A inscrição no Concurso de Remoção Externa efetiva-se mediante
apresentação de:
a) REQUERIMENTO dirigido à Presidência deste Tribunal no prazo de 20 (vinte)
dias, contado da 00 hora do dia 06 de maio de 2019 até as 24 horas do dia 27 de maio
de 2019;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050300136

Nº 84, sexta-feira, 3 de maio de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 70029
Nº Processo: 000832-38.2019. Objeto: A presente licitação tem como objeto a Contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de combustível (diesel S-10, diesel comum, gasolina
comum e óleo 2 tempos) visando atender à demanda do gerador e dos veículos à
disposição da 6ª Zona Eleitoral - Santana/AP.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 03/05/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00004-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 03/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
16/05/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.
LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira
(SIASGnet - 02/05/2019) 70029-00001-2019NE000115

136

Publicação do aviso de licitação no DOU (0535628)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Pregões 2019
 Licitação Em Andamento

Procedimento Concluído

Número 03/2019
SEI 0005890-83.2018.6.02.8000
Data: 05/02/2019 às 09:00:00
Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN), com roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet, com o fornecimento de
26 (vinte e seis) smartphones do Tipo I e 30 (trinta) smartphones do Tipo II, com os respectivos chips SIM
Card.
Valor Estimado: R$ 129.505,92
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=108&data=23/01/2019)
Impugnação ao Edital apresentada pela CLARO (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_impugnacaoclaro.pdf)
Decisão do Pregoeiro acerca da Impugnação ao Edital apresentada pela CLARO (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_decisaoimpugnacao.pdf)
Pedido de esclarecimento apresentado pela OI (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_032019_esclarecimentooi.pdf)

Número 07/2019
SEI 0011417-62.2018.6.02.8502
Data: 02/04/2019 às 14:00:00
Objeto:Aquisição de material de consumo – bloco de anotação ecológico, caderno ecológico, crachá
ecológico e brindes ecológicos variados.
Valor Estimado: R$ 32.120,00
Documentos:

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação no site TRE/AL (0535642)
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Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_072019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=154&data=20/03/2019)

Número 10/2019

SEI 0002984-57.2017.6.02.8000
Data: 05/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede
IMC.
Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_102019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/03/2019&jornal=530&pagina=138)

Número 11/2019
SEI 0007945-07.2018.6.02.8000
Data: 12/04/2019 às 09:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de informática – solução viabilizadora de vídeo conferência.
Valor Estimado: R$ 129.670,10
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_112019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/04/2019&jornal=530&pagina=136)

Número 12/2019
SEI 0001640-70.2019.6.02.8000
Data: 15/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo - copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel
toalha.
Valor Estimado: R$ 12.357,25
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação no site TRE/AL (0535642)
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Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_122019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/04/2019&jornal=530&pagina=136)

Número 13/2019
SEI 0002331-84.2019.6.02.8000
Data: 16/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (lâmpadas) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019.
Valor Estimado: R$ 32.490,50
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_132019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=118&data=02/04/2019)

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000
Data: 16/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de
2019.
Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_142019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=126&data=03/04/2019)

Número 15/2019
SEI 0000135-44.2019.6.02.8000
Data: 22/04/2019 às 14:00:00
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação no site TRE/AL (0535642)
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Objeto: Contratar livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de livros na área jurídica e outras
áreas especíﬁcas de interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, inclusive publicações avulsas e
oﬁciais.
Valor Estimado: R$ 23.182,71
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_152019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=140&data=05/04/2019)

Número 16/2019
SEI 0002524-02.2019.6.02.8000
Data: 10/05/2019 às 09:00:00
Objeto: Aquisição de material permanente – cadeiras de rodas, conforme especiﬁcações descritas no
Anexo do Edital.
Valor Estimado: R$ 4.156,20
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_162019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/04/2019&jornal=530&pagina=133)

Número 17/2019
SEI 0000602-23.2019.6.02.8000
Data: 13/05/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de expediente.
Valor Estimado: R$ 13.644,60
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_172019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/04/2019&jornal=530&pagina=166)

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação no site TRE/AL (0535642)
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Data: 16/05/2019 às 14:00:00
Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional.
Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:
Edital (https://static.treal.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2019/pe_182019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=03/05/2019&jornal=530&pagina=136&totalArquivos=257)

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação no site TRE/AL (0535642)
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.

À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/05/2019, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535644 e o código CRC 04070DA0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
PROCESSO Nº 0004193-27.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 16 de maio de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso
na infraestrutura de TIC deste Regional, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666,
de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao
presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste Regional, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.

Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados até o dia 31/12/2019.

3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
1
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que 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).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
2
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sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do
art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste
edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 10.1.
5.4.4.

Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto ofertado.
3

Edital com planilha completa (0542621)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 678

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo próprio do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as quais
serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.

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

5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via sistema
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites máximos os
valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, disponíveis no Anexo I-A
deste edital, que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
5
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8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item e em relação
ao valor total do lote único.
8.2.2. Para fins de verificar a aceitabilidade em relação ao valor de Cada item o pregoeiro
solicitará o encaminhamento da Planilha constante no Anexo I-B, na forma do item 9.2.
8.2.3. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao preço mensal de cada
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis na planilha constante no Anexo I-B.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como
anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de
pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
9.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via sistema, a
Planilha de Composição de Custos por Item, no modelo do anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção da
seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
6
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das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet,
no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível
no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da
LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
10.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.4.1. e 10.4.3.
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10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 10.4.1. e
10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1,
serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada,
caso esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio
ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
forma:

Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe
será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os
itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
8
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fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua
última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada,
e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico
entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver,
será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos
fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais,
sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória ao
endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção de
Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
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13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões,
logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro decidirá
sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá
formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao
vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que
não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº
10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

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, inclusive marca e modelo, valor,
prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
mesma.

A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o recebimento da

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.
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16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou recusar-se 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.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira
eletrônica, através do e-mail: cie@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
17.2.

Os serviços serão recebidos:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações.
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
11
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i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço prestado com atraso
injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos de atraso;
No caso de atraso injustificado na prestação
dos
serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o
valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias
corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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 o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
12
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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 os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada 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, que incluindo as referentes a contribuições
previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para
com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

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.

13

Edital com planilha completa (0542621)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 688

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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 2019, alocados no Programa de
Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa
nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) 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
14
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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 o(s) serviços(s) 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios,
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da
Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site;
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;
q) 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;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
s) 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 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no
Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, ou, no caso
de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
16
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
24.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

24.9.
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.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda,
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços máximos
admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por Item;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
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, 02 de maio de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para Equipamentos HPE,
em uso neste Tribunal.

02. Quantidade

01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
infraestrutura de TIC composta pelos equipamntos do fabricante HPE,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de segurança como também
quanto à novas implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da
Especificação do Objeto






04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

O constante no Anexo I-A.
Atualmente, este Tribunal conta com um conjunto de equipamentos
marca HPE, onde é executado o Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI e
SADP, tornando-se assim conjunto de equipamentos essencial para o
desenvolvimento das atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação
Orçamentária
09. Local de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia
estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única
empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas)
horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06
horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

(Por lote)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
18
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12. Sanções
Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Habilitação

e

1. OBJETO (Art. 18, § 3º,I):
Contratação de extensão de garantia para os equipamentos HPE, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, § 3º, I)
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso neste Regional, a
garantir todo o legado até 31/12/2019.

2.

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

2.1 Motivação

(Art. 18, § 3º, II, a )

Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano permanente,
causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar todo o
investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos

(Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização
desenvolvimento das atividades deste Tribunal.
2.3 Benefícios
1.

de

equipamentos

essenciais

ao

(Art. 18, § 3º, II, c)

Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste Tribunal;
19
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2.

Mitigação de problemas relacionados a defeitos;

Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e softwares
de controle dos mesmos.
3.

2.4.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à necessidade
proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de
tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar serviços e
soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a garantia
dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas especializadas.
1.

2.5. Referência

aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.

2.6. Relação

entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia para
equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a mesma da
contratada.
A demanda também está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercício 2018.
2.7. Análise





de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser fornecida
por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos licitatórios anteriores;
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra alternativa
imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante;
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos que
pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.

2.8. Natureza

do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características
fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

específicas

por

ser

obrigatoriamente

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em período
determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9. Parcelamento

e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
20
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Adjudicação será por lote.
2.10.Vigência

A vigência da garantia/suporte será até 31/12/2019.

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

2.11.

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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a necessidade
de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou
privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para este
tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de
10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
A contratação pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico,
como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento, é pela
contratação por licitação via pregão.
2.12.Adequação

do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13.Conformidade

Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código SAID relativo ao(s) serviço(s) contratado;
3. 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)
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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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Prestar o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

etc.), completa, atualizada e

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, hor
ários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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;
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela execução dos
serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Termo de Referência;
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosam
ente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
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11.

12.

Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer p
roblema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1. Descrição do Objeto (Lote único)
4. Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares (HP Collaborative Remote Support e
Software);
5. HP Collaborative Remote Support e Software para os itens assinalados com (*) na coluna serial
number, conforme o caso;
6. A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos;
7. O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
8. Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
9. Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
10. A proposta deverá apresentar valores individuais e totais
Lista de equipamentos englobados:
Partnumber

Qtd Número Serial

AM868B
AM868B
BL543A
JG219A
755258‐B21
755258‐B21
BL543B
JG219A
JG219A
JG219A
JG219A
J9420A
J9420A
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descrição

USB307U2J4
HP
USB307U2J6
HP
MXA220Z05D
HP
CN51F5600R (*) HP
BRC51066TY (*) HP
BRC51066TX (*) HP
MXA405Z0BS
HP
CN3AF5601Z (*) HP
CN3AF56027 (*) HP
CN3BBYV07B (*) HP
CN3BBYV03F (*) HP
SG3483N24Z (*) HP
SG3483N251 (*) HP
CN3BFFX0TW
HP
CN3BFFX0VZ
HP
CN3BFFX0WN
HP
CN3BFFX0Z9
HP
CN3BFFX10Y
HP
CN3BFFX11V
HP
CN3BFFX128
HP
CN3BFFX13F
HP

8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
8/24 Base 16‐ports Enabled SAN Switch
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
DL360 Gen9 8SFF CTO Server
MSL4048 2 LTO‐5 3000 FC Tape Lbry
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
5820AF‐24XG Switch
MSM760 Premium Mobility Controller
MSM760 Premium Mobility Controller
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
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J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
J9407B
780025‐S05
C8S56A


10.1.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CN3BFFX15N
CN3BFFX15P
CN3BFFX15Q
CN3BFFX15R
CN3BFFX15S
CN3BFFX15T
CN3BFFX15V
CN3BFFX15W
CN3BFFX15X
CN3BFFX15Y
CN3BFFX160
CN3BFFX161
CN3BFFX164
CN3BFFX166
CN3BFFX169
CN3BFFX16C
CN3BFFX16H
CN3BFFX16J
CN3BFFX16L
CN3BFFX16M
CN3BFFX16P
BRC6157JN2 (*)
2S6515D213 (*)

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
1‐port Power Injector
DL360 Gen9 E5‐2640v3 SAS BR Svr/S‐Buy
2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

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): Para o caso de substituição de peças ou
equipamentos defeituosos
1. Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
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2. A

garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado
por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede credenciada pelo
fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão
do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas neste
Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1.
2.
3.
4.

O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido se
os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos responsáveis
técnicos do Tribunal;
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos, informações
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, podendo este ser substituído
pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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)

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem
bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o
caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota
fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
1.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere
ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados por
legislação nacional e internacional.
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Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com

fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87
da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da 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;
ii.10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 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.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução
de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de fornecimento com a
Contratada.
3.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos equipamentos
HPE em tela.
6.
Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Nenhum modelo em especial foi definido.
Maceió, 06 de agosto de 2018.
Cristino Hermano de Bulhões
Chefe da Seção

26

Edital com planilha completa (0542621)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 701

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
Item

Partnumber

Qtd

1

AM868B

1

Número
Serial
USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$ 140,87

R$ 1.408,70

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 833,85

R$ 8.338,50

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 409,56

R$ 4.095,60

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$ 795,94

R$ 7.959,40

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 435,38

R$ 4.353,80

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor mês

Valor Total
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00
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32

J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

33

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

34

J9407B

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

35

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$ 0,00

R$ 0,00

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$ 679,84

R$ 6.798,40

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$ 808,55

R$ 8.085,50

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$ 17,15

R$ 171,50

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$ 17,15
R$ 90,81

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$ 171,50

47

R$ 90,81

R$ 908,10

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$ 39,85

R$ 398,50

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$ 15,67

R$ 156,70

52

JG219A

1

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

53

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$ 90,81

R$ 908,10

Valor Total Estimado

R$ 8.924,87

R$ 89.248,70

R$ 908,10

Obs: Itens 44 a 46 ref: HP Collaborative Remote Support
Itens 47 a 54 ref. Softwares
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM

Item

Partnumber

Qtd

Número
Serial

Vigência

Descrição

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

1

AM868B

1

USB307U2J4

2

AM868B

1

USB307U2J6

3

BL543A

1

MXA220Z05D

4

755258-B21

1

BRC51066TY

5

755258-B21

1

BRC51066TX

6

BL543B

1

MXA405Z0BS

7

JG219A

1

CN3AF5601Z

8

JG219A

1

CN3AF56027

9

J9420A

1

SG3483N24Z

10

J9420A

1

SG3483N251

11

J9407B

1

CN3BFFX0TW

12

J9407B

1

CN3BFFX0VZ

13

J9407B

1

CN3BFFX0WN

14

J9407B

1

CN3BFFX0Z9

15

J9407B

1

CN3BFFX10Y

Valor mês
R$

Valor Total
R$

HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

HP MSL4048 2 LTO-5 3000 FC Tape Lbry

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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16

J9407B

1

CN3BFFX11V

17

J9407B

1

CN3BFFX128

18

J9407B

1

CN3BFFX13F

19

J9407B

1

CN3BFFX15N

20

J9407B

1

CN3BFFX15P

21

J9407B

1

CN3BFFX15Q

22

J9407B

1

CN3BFFX15R

23

J9407B

1

CN3BFFX15S

24

J9407B

1

CN3BFFX15T

25

J9407B

1

CN3BFFX15V

26

J9407B

1

CN3BFFX15W

27

J9407B

1

CN3BFFX15X

28

J9407B

1

CN3BFFX15Y

29

J9407B

1

CN3BFFX160

30

J9407B

1

CN3BFFX161

31

J9407B

1

CN3BFFX164

01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019
01/03/2019 a
31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$

HP 1-port Power Injector

R$

R$
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J9407B

1

CN3BFFX166

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

33

J9407B

34

J9407B

1

CN3BFFX169

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

1

CN3BFFX16C

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

35

R$

J9407B

1

CN3BFFX16H

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

36

J9407B

1

CN3BFFX16J

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

37

J9407B

1

CN3BFFX16L

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

38

J9407B

1

CN3BFFX16M

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

39

J9407B

1

CN3BFFX16P

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 1-port Power Injector

R$

R$

40

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 E5-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy

R$

R$

41

JG219A

1

CN51F5600R

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

42

JG219A

1

CN3BBYV07B

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

43

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 5820AF-24XG Switch

R$

R$

44

755258-B21

1

BRC51066TY

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

45

755258-B21

1

BRC51066TX

01/03/2019 a 31/12/2019

HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server

R$

R$

46

780025-S05

1

BRC6157JN2

01/03/2019 a 31/12/2019

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

48

JG219A

1

CN3AF5601Z
CN3AF56027

R$
R$

R$

47

HP DL360 Gen9 ES-2640v3 SAS BR Svr/S-Buy
HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

49

J9420A

1

SG3483N24Z

01/03/2019 a 31/12/2019
01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch
HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

50

J9420A

1

SG3483N251

01/03/2019 a 31/12/2019

HP MSM760 Premium Mobility Controller

R$

R$

51

C8S56A

1

2S6515D213

01/03/2019 a 31/12/2019

HP 2040 SAS DC SAS SFF 28.8TB Bundle

R$

R$

52

JG219A

1

01/03/2019 a 31/12/2019

R$

R$

53

JG219A

1

CN51F5600R
CN3BBYV07B

HP582OAF-24XG Switch

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

54

JG219A

1

CN3BBYV03F

01/03/2019 a 31/12/2019

HP582OAF-24XG Switch

R$

R$

Valor Total Estimado

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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1

EFGHIJFK
LL
MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F^FEL^F_FEEML`MJMI`MabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL^MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL`cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP
QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLXZLOTXYLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXYZLZgL\TLxNZNNZWYZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQLd~gVXTlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\VZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeVYZL\ZULxNTWTUP
L
RLMLGTZL\TLIVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VUZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYeLd`HpMlwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZULNTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP
L
RLaZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeVY\YLYLeVhVOYZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTjZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL`ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTLYONVsXVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGTZL\TL
IVhVOYTULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gVZL\ZLxNTWZwLXZULOTNsZUL\ZLRL\TUOTLYNOVWZP
LL
RLHULxNTWZTVNZULxZ\TNZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP
L

MNOPLRLHLNTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\gZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwLgUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZLNWZwLYLVX\VhYZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZXThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYgVeVYNLZULONY{YeZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNYZLs|XVsZL\TLL
d~gYNTXOYLTLZVOZLZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhYZP
L
L
MNOPLRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXOXVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiLTNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONYZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsYZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZULNTWTUL\TUOTLbNV{gXYeP
L
L
MNOPLRLvVYNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXYTUK
L
L
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E-mail - 0543593
Data de Envio:
17/05/2019 11:16:03
De:
TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>
Para:
danielsouto@tre-al.jus.br
Assunto:
ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA
Mensagem:
Caro Colega
Segue proposta encaminhada por licitante 1º classificado no Pregão 18/2019, favor verificar a
conformidade técnica.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.
Anexos:
by it proposta comercial pregão 18-19.pdf

E-mail PREG 0543593
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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 maio de 2019.

À PREG,
Sr. Pregoeiro,
Realizamos a análise da proposta apresentada pela
empresa ByIT anexa ao e-mail 0543764, apenas no que diz
respeito aos aspectos técnicos passíveis de veriﬁcação nesta
etapa.
No entanto, apesar de a licitante indicar que está
ciente e concorda com todas as condições do Edital, que é
basicamente um texto padrão, entendemos estar ausente da
proposta o descritivo de condições de atendimento da
garantia tais como o tempo de resposta e tempo de solução
dos chamados de hardware e software.
Alertamos ainda que será realizada a veriﬁcação de
conformidade quando do aceite deﬁnitivo, havendo assim a
real necessidade de comprovação da contratação dos serviços
por parte da licitante vencedora do certame junto ao
fabricante do equipamentos.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 17/05/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Despacho COINF 0543764
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543764 e o código CRC 4F4BC122.
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E-mail - 0544423
Data de Envio:
20/05/2019 15:40:50
De:
TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>
Para:
coinf@tre-al.jus
Assunto:
análise conformidade proposta retificada
Mensagem:
Srs.
Solicito a análise técnica de proposta retificada.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.
Anexos:
PROPOSTA RETIFICADA BY 20-05-19.pdf

E-mail PREG 0544423
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.

À PREG,
Sr. Pregoeiro,
Realizamos a análise da proposta apresentada pela
empresa ByIT anexa ao e-mail 0544423, apenas no que diz
respeito aos aspectos técnicos passíveis de veriﬁcação nesta
etapa, e desta maneira entendemos que a mesma está
aceitável.
Mais uma vez alertamos que será realizada a
veriﬁcação de conformidade quando do aceite deﬁnitivo (após
a entrega), havendo assim a real necessidade de comprovação
da contratação dos serviços por parte da licitante vencedora
do certame junto ao fabricante do equipamentos.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 20/05/2019, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544435 e o código CRC 8BFEBD67.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Diretoria de Fiscalização Tributária
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO 0000161/2019
TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI - ME

13786746000114

Inscrição Municipal:

26402

Local do Estabelecimento ou Domicílio Fiscal:
GISELE CONSTANTINO - AV 1850
T1 - SALA 906 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, nesta data, constam as seguintes
pendências em seu nome:
- CARNÊ Nº 2019003344 REFERENTE ÀS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DO EXERCÍCIO
DE 2019, COM AS SEGUINTES PARCELAS:
3ª PARCELA – VENCIMENTO EM 29/04/2019;
4ª PARCELA - VENCIMENTO EM 28/05/2019;
5ª PARCELA - VENCIMENTO EM 28/06/2019;
6ª PARCELA - VENCIMENTO EM 29/07/2019.
Esta certidão, válida apenas para a inscrição acima informada, refere-se exclusivamente à situação do sujeito
passivo no âmbito municipal, não abrangendo, por lei, a terceiros. Refere-se, ainda, exclusivamente a tributos
mobiliários (ISS e Taxas do Poder de Polícia), não abrangendo demais exações, mesmo que de competência do
Município de Votorantim.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.
A aceitação da certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no "site" oficial da Secretaria de
Finanças da Prefeitura Municipal de Votorantim através do link www.sefvotorantim.sp.gov.br, na opção: Serviços
On Line e em Cadastro Fiscal, Consultar Documentos Emitidos.
Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal - CTM (Lei nº 1602/01 e alterações), nos arts. 303 a
305, e no Decreto nº 4081/10, o § 1º do art. 1º e o p. ú. do art. 3º.
Válida até 28/06/2019

Código de controle da certidão: LGEULT7GKB6/WONW8XBJIA==
Certidão emitida gratuitamente através da internet em 29/04/2019 às 11:51:23 horário de Brasília.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 13.786.746/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado.

Certidão nº

19040121045-51

Data e hora da emissão

23/04/2019 16:50:53

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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10/05/2019

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

13786746/0001-14
BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRE
AVENIDA GISELE CONSTANTINO 1850QUADRA T1 LOTE 906 / PARQUE
BELA VISTA / / / 18110-902

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2019 a 28/05/2019
Certificação Número: 2019042902305017114281

Informação obtida em 10/05/2019, às 09:31:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3309 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0543584

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
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 X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?
5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS
AVALIADO SEGUNDO CRITÉRIOS DE JULGAMENTO,
CONSIDERANDO VALOR DE CADA ITEM E EM
RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO - V.
ITEM 8.2.1, C/C ANEXO I-B EDITAL.

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

Informação 3309 (0545091)
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8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

X

CONSIDERANO O PARECER TÉCNICO DA UNIDADE
REQUISITANTE, ATESTANDO A CONFORMIDADE 0544435

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TIV. ITEM 9

IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?

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

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0545082
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO ITEM 15

NÃO FOI NECESSÁRIO- LICITANTE ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de proposta e demais
documentos.

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0545079

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0545088

X

0545075

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;
18.2 – Declaração que a empresa não emprega
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

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

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

CERTIDÕES CONJUNTAS V. ITEM 16

CONFORME ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

X

O EDITAL
NÃO ESTABELECE
PRAZOS PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO
DETERMINA
O ENCAMINHAMENTO CONFORME
ORIENTAÇÃO TCU. ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. CONFORME A
COMPLEXIDADE DO CERTAME

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO
ATA 18/2019 - 0545086

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE.
RATIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO
FERREIRA MOURA

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

Informação 3309 (0545091)

NÃO OCORREU RECURSO
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úteis?
28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0545090

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?

PROPOSTA: 0544423
X

RESULTADO FORNECEDOR: 0545087

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/05/2019, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545091 e o código CRC 40D72761.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTO HPE - TIC

Parecer nº 999 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 18/2019 (SRP)

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de Oﬁcialização
de Demanda (DOD) (0383833), da Secretaria de Tecnologia da
Informação e especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
18/2019 (0535076).
Licitantes vencedores:
1 . BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS
EURELI, CNPJ Nº 13.786.746/0001-14, com valor pelo melhor lance,
lote único, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,
concluímos pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 5.450/2005 e nº 7.982/2013, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93.
Recomendamos o envio dos autos à Secretaria de
Administração para contrinuidade do feito.

Maria José Costa da Silva
Assistente II - ACAGE

De acordo. À Diretoria-Geral.
Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
Registro de preços: SIM ( ) NÃO ( X )
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia
de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de Oﬁcialização
de Demanda (DOD) (0383833), da Secretaria de Tecnologia da
Informação e especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
18/2019 (0535076).
Datas
Início do procedimento: 15/05/2018

Licitação: 16/05/2019.

Parecer 999 (0545703)
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I - Fase interna

Sim Não Evento/obs.
DOD (0383833)

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado?

X

Estudos Prelimiares (0411475)
Termo de Referência e Edital (0469239)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a eficiência,
eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço comum?

X

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, observando a vedação de
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X

DOD (0383833)
Estudos Preliminares (0411475)

TR (0416062) - (0469239) Anexo ao edital

Orçamentos: (0411414, 0416055, 0418476)
Planilhas (0426864)

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de Compras, conforme o caso?

X

Demonstrativo Correção IPC (0427017
Cotação Dolar (0427906)
Informação 5263 (0427906)

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se
aplica no caso de registro de preços)?

X

0455624

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)?

X

STI (0417009)

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente analisados
pela Assessoria jurídica?

X

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços (IRP)?
10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório pelo
Ordenador de Despesas?
11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da cópia
da Portaria de sua nomeação?
II - Fase externa

0456800 - Parecer 1757

X

Comprasnet - 0469248

X

Decisão PRE nº 4130 (0459828)

Portaria 120/2019 - 0543584

X

Sim Não Evento/obs.

12 - O aviso do edital foi publicado com a deﬁnição precisa,
suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários
em que poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o
endereço onde ocorreria a sessão pública, a data e hora de sua
realização?

X

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da
publicação do aviso?

X

Lances

D.O.U. (0535628)
Tribuna Independente ()
Internet - site TRE/AL (0535642)

Ata Pregão (0545086)

Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no edital?
15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo sistema
eletrônico, a contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para obtenção de melhor proposta,
observado o critério de julgamento?

X

X

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas previstas
no edital?
17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

Ata - 0545086

X

---

--

Proposta

Parecer 999 (0545703)

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 748

18 - Foi conferida Exclusividade de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte na participação do certame, quando o valor
X
estimado for de até R$ 80.000,00? Em caso negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?
19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e
serviços de informática e automação, nos termos do art. 3º da
Lei nº 8.248/91?

X

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão em
conformidade com os requisitos fixados no edital?

X

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais, certificados, declarações
etc.), a referida documentação foi apresentada, inclusive via fax,
no prazo definido no edital?

X

22 - Após a verificação de conformidade acima, a classificação
das propostas apresentou-se adequada?

X

Edital (0535076)

Edital (0535076)

0545086 - Ata Pregão

Proposta (0544423)

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, considerando, sobretudo, os subsídios
constantes do respectivo processo administrativo?

Habilitação

Informação 6617 (0455662)

X

Edital (0535076)
Ata (0545086)

Sim Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
X
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos?
FGTS

X

INSS

0545082 - SICAF
X

Receita Federal

X

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir)

X

0545082 - SICAF
0545082 - SICAF
0545082 - p. 2/3 - Válida até 28/06/2019

25 - Estando algum documento relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à empresa o direito de apresentar
a documentação atualizada e regularizada? (Verificar se o
Pregoeiro trouxe aos autos documento hábil capaz de
comprovar a regularidade fiscal da empresa vencedora)

N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas?

X

0545079

27 - Consta consulta ao CADIN?

X

0545087

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta,
quando for o caso:
Declaração de inexistência de fatos supervenientes e impeditivo; X

0545075 - p. 2

Declaração que a empresa não emprega menor;

0545075 - p. 3

X

Declaração de elaboração independente de proposta;

X

0545075 - p. 4

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa
X
de Pequeno Porte.

0545075 - p. 1

Declaração que concorda com os termos do Edital

X

0545075 - p. 6

Existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria
Geral da União, disponível no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X

0545079

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à habilitação

Parecer 999 (0545703)
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ou condição de participação) não contemplada por este Papel de
Trabalho, pendente de cumprimento?

X

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via fax,
foram apresentados em original ou por cópia autenticada, nos
prazos estabelecidos no edital?
Procedimentos finais

--

---

Sim Não Evento/obs.

A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e contém os
seguintes elementos: licitantes participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e recursos
interpostos?

X

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram imediata e
motivadamente intenção de recorrer, em campo próprio do
sistema?

X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação,
pelo pregoeiro, do objeto licitado ao licitante vencedor?
Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e
relatório do pregoeiro?

0533021

X

X

0545090 - Termo de Adjudicação

0545087 - Resultado por fornecedor
0545091 - Informação 3309 - Pregoeiro

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro

X

Informação 3309 (0545091).

EXAMINADOR: Maria José Costa da Silva

Data: 22/05/2019

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 23/05/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 23/05/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545703 e o código CRC C57CFA4E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0533021), o
Resultado por Fornecedor (0545087) e o Termo de Adjudicação
(0545090), e, ﬁnalmente, considerando o pronunciamento da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão (0545703), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 29/05/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546283 e o código CRC 4C5B2D4B.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0004193-27.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

:

Homologação. Pregão eletrônico nº 18/2019. Prestação de serviços de garantia de equipamento HPE – TIC.

Decisão nº 1699 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão ACAGE através do Parecer nº 999 (0545703), que atestou a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.°
18/2019 em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0545086), cujo objeto é a aquisição dos serviços de
extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura
de TIC deste Tribunal, de acordo com as especiﬁcações que constam
dos Anexos I e I-A do Edital 16 (0535078), e que foi adjudicado,
segundo
o
termo
respectivo
(0545090),
à
empresa BY
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI , CNPJ nº
13.786.746/0001-14, sendo a contratação realizada pelo valor
negociado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 30/05/2019, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549210 e o código CRC 2E3D0672.
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Decisão 1699 (0549210)
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30/05/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2019
Às 20:01 horas do dia 30 de maio de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004193-27.2018,
Pregão nº 00018/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC
deste Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: lote completo
Valor estimado: R$ 89.248,7000
Situação: Homologado
Adjudicado para: BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 89.120,0000 , com
valor negociado a R$ 80.000,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

20/05/2019
17:58:00

30/05/2019
Homologado
20:01:18

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BY INFORMATION TECHNOLOGY
SOLUTIONS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.786.746/0001-14, Melhor lance: R$
89.120,0000, Valor Negociado: R$ 80.000,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=785901&tipo=t

Termo Homologação PE 18/2019 (0549696)
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
posterior remessa à SGO, para emissão da competente nota de
empenho.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549697 e o código CRC 88BE8DFF.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0549697

0549697v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 754

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

1 de 1

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5332800

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 31/05/2019 09:52:37
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5332800
Data prevista de publicação: 03/06/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial
11734790

Arquivo(s)
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 19-2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.rtf

MD5
6ee6212efa1a614c
f3a657e8f9181bc6

Total da matéria
11734791

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 18-2019 INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI.rtf
Total da matéria

TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0550021)

6460ff967fc78846
8202b4e1d6b163ee

Tamanho
(cm)

Valor

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

8,00

R$
264,32

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 755
31/05/2019 09:55

Seção 3

ISSN 1677-7069

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0001938-62.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 27/05/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 19/2019, cujo objeto é a contratação de seguro
automotivo para o veículo ônibus customizado da frota deste Tribunal, pelo prazo de 12
meses, adjudicando o objeto à empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
CNPJ nº 61.198.164/0001-60, pelo valor de R$ 2.348,00, e autorizando a contratação da
empresa referida, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº
5.450/05.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo SEI n.º 0008126-12.2019.4.03.8000; Objeto: Aquisição de munições 9 mm Luger
ETOG 124 GR e 9 mm Luger TREINA EOOG 124 GR NTA; Contratada: Companhia Brasileira
de Cartuchos (CNPJ nº 57.494.031/0001-63); Valor Total: R$69.120,00 (sessenta e nove mil,
cento e vinte reais); Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral; Ratificação: Therezinha Astolphi Cazerta,
Desembargadora Federal Presidente.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

Maceió/AL, 31 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Processo SEI Nº 0009616-69.2019.4.03.8000. Objeto: Contratação de seguro sobre o
edifício localizado na Avenida Paulista, 1842 - Torre Sul e depósito localizado na Rua
Vemag, 668 - Vila Carioca, ambos na cidade de São Paulo, Capital, pertencentes ao Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, e bens móveis localizados nos edifícios acima e nos imóveis
denominados Torre Norte, Edifício Elmast e Edifício Funcef. Obtenção do edital: a partir de
04/06/2019,
às
14h00,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/2/3, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 19/06/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 19/06/2019, às 11h30.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº 0004193-27.2018.6.02.8000.
O Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO, no exercício da Presidência do
TRE/AL, homologou, em 30/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2019, cujo
objeto é a aquisição dos serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC deste Tribunal, adjudicando o objeto à empresa BY INFORMATION
TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI, CNPJ nº 13.786.746/0001-14, no valor de R$ 80.000,00, e
autorizando a contratação da empresa referida, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

São Paulo, 31 de maio de 2019.
ROBERTO CARLOSDE OLIVEIRA
Pregoeiro

Maceió/AL, 31 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo Administrativo Digital nº 6545/2019.
O Secretário de Administração, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como visando a
garantia do contraditório e da ampla defesa, intima, por meio do presente Edital, a pessoa
jurídica GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CNPJ nº 28.201.430/0001-90,
nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que até o
momento não lograram êxito as inúmeras tentativas de intimação por via postal da empresa
citada e tampouco da sua representante legal, Sra. KELLY SANTOS, CPF 060.163.799-21, RG
9.529.356-5. Dessa forma, fica intimada a pessoa jurídica interessada para ciência da sugestão
de aplicação das penalidades de: 1) Cancelamento da Ata de Registro de preços nº 51/2018; 2)
Impedimento de Licitar e Contratar com a União e descredenciamento do SICAF; 3) Declaração
de Inidoneidade da empresa; 4) Aplicação de multa por descumprimento das cláusulas
editalícias; e 5) Substituição ou ressarcimento do material em desconformidade. É facultada a
apresentação de recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, em respeito ao artigo 257, III, do CPC2015, que se aplica supletivamente, nos termos do seu artigo 15. Informações adicionais
podem ser solicitadas pelo e-mail sealm@tre-am.jus.br.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 10/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: REFEICENTER
ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. OBJETO: Exploração econômica de serviços de restaurante
e lanchonete na sede do TRF4, mediante a cessão de uso do espaço e equipamentos para
o desenvolvimento dessas atividades. ORIGEM: PE 10/2019. VIGÊNCIA: 29.05.2019 a
29.05.2020. PA: 0000422-18.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 24.05.2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER

Processo n.º 0003736-22.2018.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 19/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 15/2019. Fornecedores: Ariadner da Silva Messias - Itens 1, 11 e 12;
Sollo Brasil Comércio e serviços EIRELI - Itens 2,3,4,8,13,15,16,24,25,26,28; Formis
instrumentos de medição LTDA - Itens 6,7; Lanconex tecnologia, comércio e exportação Item 9; Solaris teleinformática LTDA -Itens 17 a 23. Validade: de 03/06/2019 a
03/06/2020.
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12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DESCRIÇÃO
Alicate Crimpador
Alicate Universal
Alicate Diagonal
Alicate Bico Reto
Ferro de Solda
Multimetro Digital
Testador de Baterias
Conetor
Lima chata
Fita isolante
Fita alta fusão
Tubo espiral
Bolsa para ferrametas
Patch Cord - 1,0 m
Patch Cord - 1,5 m
Patch Cord - 2,0 m
Patch Cord - 2,5 m
Patch Cord - 3,0 m
Patch Cord - 3,5 m
Patch Cord - 5,0 m
Cabo HDMI - 0,5m
Cabo HDMI - 1,0m
Bateria Lithium
Fita Rotulador
Kit rodízio
Película Tablet
Toner monocromático
Toner multifuncional

UNID
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

QUANT
06
06
06
06
06
06
06
500
20
20
20
10
06
200
200
200
200
200
200
200
20
20
40
50
100
25
150
100

V.UNIT (R$)
39,74
49,86
40,82
44,49
39,09
82,87
274,99
0,63
10,62
5,00
26,74
539,82
137,07
11,46
12,22
14,97
14,98
21,50
19,88
22,23
12,99
12,99
3,49
36,83
14,99
46,30
51,70
60,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 10/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/02/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, visando a eventual aquisição
de estabilizadores, nobreaks e módulos isoladores

V. TOTAL(R$)
238,44
299,16
244,92
266,94
234,54
497,22
1.649,94
315,00
212,40
100
534,80
5.398,20
822,42
2.292,00
2.444,00
2.994,00
2.2996,00
4.300,00
3.976,00
4.446,00
259,80
259,80
139,60
1.841,50
1.499,00
1.157,50
7.755,00
6.000,00

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro
(SIDEC - 31/05/2019) 070013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 3.438/2019. Espécie: Contrato n.º 26/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e PONTUAL RENT A CAR LTDA. Objeto: prestação de serviços de
locação de veículos, sem motorista, observando as condições e especificações constantes
do Termo de Referência. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 19/2019, conforme a Lei n.º
10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005 e nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Marcos Antônio de Carvalho. Data: 30/05/2019.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio n° 19/2019 que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FUNECE. Objeto: Cessão de espaço na sede da UECE, situada na Av. Dr. Silas Munguba,
1700 - Campus do Itaperi, CEP 60741-903, em Fortaleza/CE, ao TRE-CE para o
funcionamento de posto de atendimento ao eleitor. Fundamento: Lei 8.666/93 e suas
alterações e autorização contida no PAD n.º 7.782/2019 Assina pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia De Oliveira Máximo, Presidente Do TRE/CE e pela FUNECE, José Jackson
Coelho Sampaio, Reitor da Universidade. PAD n.º 7.782/2019. Data: 30/05/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 12/2019 celebrado com a empresa ORION
TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: acréscimo de 1 (um) link de
comunicação de dados na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará - ESMEC, no
período de 25/06/2019 a 25/11/2019. O acréscimo corresponde ao valor total de R$
11.928,17 (onze mil, novecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), equivalente a,
aproximadamente, 9,54% do valor atualizado do contrato. Fundamento: artigos 58, I, e 65,
I, 'b', e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, e na autorização superior constante do Processo
Administrativo Digital n.º 8.773/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE. DATA: 29/05/2019

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º 0000097-59.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 21/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 10/2019. Fornecedores: Laja LTDA - ME, CNPJ: 05.887.870/0001-48 Itens 1,2 e 3; SIS comércio de materiais e equipamentos LTDA, CNPJ: 29.926.189/000120 - Item 4; e ECC comércio e licitações EIRELI - EPP, CNPJ: 27.293.468/0001-78 - Item
5. Validade: de 03/06/2019 a 03/06/2020.
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Nº 105, segunda-feira, 3 de junho de 2019

DESCRIÇÃO
Bancadas UE
Cadeira
Escritório
c/
braços
Cadeira
Escritório
s/
braços
Quadro magnético branco
Pallets

UNID
Und.
Und.

QUANT
V.UNIT
20
R$ 799,99
35
R$ 499,45

Espécie: 41º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha de
acompanhamento da 19ª medição de serviços da segunda parcela da obra de construção da
nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 131.071,63 (cento e trinta
e um mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondente ao percentual
aproximado de 0,2447% do valor inicial atualizado do contrato, conforme as planilhas
orçamentárias anexas ao contrato. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b" e §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 7.932/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de
Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 30/05/2019

V. TOTAL
R$ 15.999,80
R$ 17.480,75

Und.

20

R$ 399,85

R$ 7.997,00

Und.
Und.

10
30

R$ 236,00
R$ 138,97

R$ 2.360,00
R$ 4.169,10

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019060300149

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

149

Publicação no DOU, da Homologação do Pregão n° 18/2019 (0550443)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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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 junho de 2019.
À SGO/COFIN,
Para emissão da competente nota de empenho, após publicação, conforme despacho
SAD, documento SEI n° 0549697.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/06/2019, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550458 e o código CRC BEDB9D7E.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0550458

0550458v1
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
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:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

13.786.746/0001-14
BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI
BY IT
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:

06/08/2019
16/06/2019
17/08/2019
Pendência)
16/04/2019 (*)
05/04/2019 (*)

Emitido em: 04/06/2019 14:14
CPF: 365.141.015-34
Nome: AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________
Certidão Negativa de Débito (0551156)
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1

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/06/2019, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/06/2019, às 11:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/06/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551235 e o código CRC 99729E4E.

0004193-27.2018.6.02.8000

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0551235

0551235v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019NE000463 (0551235)
Observação:
2019PE000238 anulou 2019PE000011.
Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 07/06/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551243 e o código CRC 0D5DD4C3.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0551243
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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 junho de 2019.

À SAD,
Para
(0551235).

assinatura

do

empenho

2019NE000463

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/06/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553239 e o código CRC 35780D71.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0553239

0553239v1
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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 junho de 2019.

À SEIC, para remeter a nota de empenho à
contratada e posterior remessa do feito à STI, para atos de
recebimento do produto.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/06/2019, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555453 e o código CRC B457D77D.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0555453

0555453v1
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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 junho de 2019.

À COFIN,
Senhor Coordenador,
De ordem da Coordenadora de Materiais e
Patrimônio, encaminhamos os autos para revisão do término
da garantia aposto na Nota de Empenho 0551235.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/06/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556064 e o código CRC 3B6C5BE0.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0556064

0556064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho SEI (0556064),
face o possível erro na vigência da garantia do suporte ,objeto
da respectiva nota de empenho.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/06/2019, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556171 e o código CRC FB07ACB8.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0556171

0556171v1
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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 junho de 2019.

À Coordenadoria de Material e Patrimônio,
Conforme item 03 do Termo de Referência
(0542621) "todos os componentes elencados deverão ter sua
garantia estendida até 31/12/2019, incluindo o direito de uso
de novas versões de softwares". No mesmo sentido, a
proposta da empresa ( 0545087) informa atender todas as
exigências do instrumento convocatório.
Assim, solicitamos instrução das mudanças que
deverão ser efetuadas na nota de empenho nº 463/2019
(0551235).
Att.
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 17/06/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 17/06/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556746 e o código CRC F3102DB9.
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Maceió, 17 de junho de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tratam os presentes autos de contratação de
extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE,
contratação esta estimada em R$ 89.248,70 (oitenta e nove
mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), para
10 meses, conforme planilha SEIC 0495513.
O certame em questão foi homologado pela
Presidência deste Regional por meio da Decisão 1699,
0549210, pelo valor negociado, a saber, R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Por ocasião da remessa da Nota de Empenho
2019NE000463, 0551235, foi detectado pela SEIC que na
referida nota constava o valor de R$ 80.000,00 e a vigência de
31/12/2019, de acordo com o Termo de Referência - TIC 15,
0416062.
Em contato com a COINF, o senhor Coordenador
nos confirmou o prazo de vigência, 31/12/2019.
Analisando os autos, localizamos o questionamento
Despacho COMAP 0556808
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da empresa contratada, ao Pregoeiro, presente no anexo
0557412, com relação à quantidade de meses de vigência da
contratação.
Ademais, com relação ao valor da nota de empenho,
tendo em vista que a vigência começar a partir do 15º dia
após a conﬁrmação do recebimento da Nota de Empenho, pela
contratada, depreendemos que a referida NE precisa ser
alterada, visto que, se os serviços foram contratados por R$
80.000,00 (oitenta mil reais), para 10 meses, não há como
termos 10 meses de vigência, devendo ser considerado o valor
proporcional aos meses efetivamente utilizados.
Por ﬁm, diante de todo o exposto, encaminho os
presentes autos para conhecimento e deliberação de Vossa
Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 20:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556808 e o código CRC 8CBE9139.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COMAP 0556808

0556808v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 767

Anexo Trecho. Ata (0557412)
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Maceió, 01 de julho de 2019.

À COFIN/SGO.
Senhor Coordenador,
Em face das explanações da Coordenadoria de
Material e Patrimônio - COMAP (0556808) e considerando
a orientação solicitada pela COFIN/SGO (0556171 e 0556746),
faço remessa dos autos a Vossa Senhoria para proceder o
ajuste da Nota de Empenho 2019NE000463, considerando o
prazo de contrato de 6 (seis) meses - 1º de julho de 2019 a 31
de dezembro de 2019.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560843 e o código CRC 5DBE9108.
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Maceió, 01 de julho de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0560843).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/07/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560974 e o código CRC EF90685E.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0560974

0560974v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 770

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/07/2019, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 04/07/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0562044 e o código CRC 6124491E.
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Maceió, 03 de julho de 2019.
SEI n. 0004193-27.2018.6.02.8000
Informação n. 140/2019
Sr. Coordenador,
1. Anulamos totalmente a NE 463/2019 (0551235), conforme evento
0562044, para emissão de novo empenho (NE 508/2019 0562123), desta feita,
considerando o período contratual.
2. Em momento oportuno, s.m.j., tal ato deve ser ratiﬁcado pelo ordenador de
despesas, pois no nosso sentir, a Decisão nº 1699 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
(0549210) merece ser compatibilizada para se ajustar ao valor e à vigência
contratual, conforme despacho SAD (0560843).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 03/07/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 03/07/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562048 e o código CRC 973DA750.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
NEs 507 e 508/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 03/07/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562058 e o código CRC 77B2458C.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0562058
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/07/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/07/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 04/07/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562123 e o código CRC DFAF61D6.
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Maceió, 03 de julho de 2019.

À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2019NE000507
(0562044), 2019NE000508 (0562123) , bem como ciência e
providências apontadas no despacho SGO (0562048).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/07/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562260 e o código CRC A1C12270.
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Maceió, 04 de julho de 2019.
Em atenção ao Despacho SGO 0562048, remeto os presentes autos ao Gabinete da
Presidência, pedindo vênia para que seja ratificado, por Sua Excelência, nosso
Despacho GSAD 0560843, que ajustou a emissão da nota de empenho ao período
contratual contratado, na forma ali consignada.
Em paralelo, solicito à SEIC, que remeta a nota de empenho à contratada, no sentido de
tornar efetiva, o quanto antes, a contratação, dados os aspectos críticos envolvidos
(ver Estudos Preliminares, item 21 - Análise de Riscos - 0411475).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562789 e o código CRC 0E2C1DE3.
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Maceió, 04 de julho de 2019.
Analiso solicitação da lavra do Senhor Secretário de
Administração que requer seja ratiﬁcado ato de sua lavra no sentido
de ajustar a emissão da nota de empenho (0562044) ao prazo de
vigência do contrato, que, regendo a garantia de equipamentos HPE
– TIC, deverá viger pelo prazo de 6 (seis) meses no período
compreendido entre os dias 1º de julho e 31 de dezembro do ano em
curso.
Considerando que a operação seguiu manifestação da
Seção de Gestão Orçamentária, conﬁrmo, para que surtam todos os
efeitos, a providência indicada pelo signatário.
cabíveis.

Sigam os autos àquela Secretaria para as providências

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 05/07/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562830 e o código CRC 34499DD6.
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E-mail - 0562939
Data de Envio:
05/07/2019 08:35:21
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contato@byit.com.br
adrielen.gomes@byit.com.br
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000508. PE 18/2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Att. Cristiane Pereira Senhorinho
Adrielen
Encaminhamos em anexo Nota de Empenho 2019NE000508, relativa à contratação oriunda do PE nº
18/2019, no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC do TRE-AL, período de 01/07/19 a 31/12/2019.
Caso a empresa seja optante pelo Simples, anexar a Declaração de Opção (original ou cópia autenticada),
junto com a NF que será enviada ao TRE-AL para pagamento.
Para quaisquer esclarecimentos ou informações acerca da prestação dos serviços, solicitamos contatar a
Coordenadoria de Infraestrutura - coinf@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7740.
Pedimos, por fim, confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0562123.html
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Maceió, 05 de julho de 2019.

Remeto os presnetes autos à SGO para, sem
prejuízo das medidas a cargo da SEIC, ciência do Despacho
GPRES 0562830, e posterior remessa dos autos à COINF,
Unidade demandante, para necessário acompanhamento.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2019, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563196 e o código CRC DB8D1930.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0563196

0563196v1

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 781

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2019.
Sr. Coordenador,
Alerto que foi diante do questionamento da COMAP (evento 0556808) e da
orientação da SAD (0560843) que emitimos empenho 508/2019 (0562123).
Assim, resta uma ressalva sobre o conteúdo do Despacho GPRES (evento
0562830), segundo parágrafo, não sendo à SGO a unidade que solicitou a
alteração da vigência da despesa contratada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 05/07/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 05/07/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563247 e o código CRC 3B75E6E3.
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Maceió, 08 de julho de 2019.

À SGO,
Retorno os autos eletrônicos, pois a meu entender
o despacho da GPRES (0562830) apenas ratiﬁca sugestão
dessa SGO no item "2" do seu despacho (0562048), não
havendo, dessa forma, equívoco.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/07/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563641 e o código CRC A53D1784.
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E-mail - 0563718
Data de Envio:
08/07/2019 14:17:01
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contato@byit.com.br
adrielen.gomes@byit.com.br
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000508. PE 18/2019
Mensagem:
Prezada Adrielen, boa tarde!
Conforme contato mantido em 05/07/2019, solicitamos confirmação do recebimento da Nota de Empenho
enviada naquela data - 2019NE000508, referente PE 18/2019, para que possamos concluir a demanda a
cargo desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/11

Prezados Senhores,
Att. Cristiane Pereira Senhorinho
Adrielen
Encaminhamos em anexo Nota de Empenho 2019NE000508, relativa à contratação oriunda do PE nº
18/2019, no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente extensão de garantia de
equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC do TRE-AL, período de 01/07/19 a 31/12/2019.
Caso a empresa seja optante pelo Simples, anexar a Declaração de Opção (original ou cópia autenticada),
junto com a NF que será enviada ao TRE-AL para pagamento.
Para quaisquer esclarecimentos ou informações acerca da prestação dos serviços, solicitamos contatar a
Coordenadoria de Infraestrutura - coinf@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7740.
Pedimos, por fim, confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0562123.html

E-mail SEIC 0563718

SEI 0004193-27.2018.6.02.8000 / pg. 784

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.

Ao Gabinete da Secretaria de Administração.
Senhor Oficial,
De ordem, não havendo outras ações no âmbito
desta Seção, face ao entedimento esposado no Despacho de
evento SEI 0563641, evoluo o presente a Vossa Senhoria para
continuidade do feito, ressaltando a providência já tomada
quanto ao encaminhamento do instrumento contratual (SEI
0563718).
Atenciosmente.
Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 08/07/2019, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563841 e o código CRC 0F424CA1.
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10/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JGBNENKLD5VE3&View=Message&Print=Yes

De: "Adrielen" <adrielen.gomes@byit.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/07/2019 08:28 AM
Assunto: [seic] RES: Envio de Nota de Empenho 2019NE000508. PE 18/2019

Prezados, bom dia!
Peço desculpas pela demora no retorno, mas passamos por um feriado em nosso
estado e não tivemos expediente comercial.
Venho através deste confirmar o recebimento do referido empenho e solicitar
esclarecimentos quanto ao valor fechado em Ata que é de R$ 80.000,00
(Oitenta Mil Reais).
Esse empenho seria referente à um percentual de todo o fechado?
No aguardo, obrigada!
Atenciosamente;

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2019 14:17
Para: contato@byit.com.br; adrielen.gomes@byit.com.br
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2019NE000508. PE 18/2019
Prezada Adrielen, boa tarde!
Conforme contato mantido em 05/07/2019, solicitamos confirmação do
recebimento da Nota de Empenho enviada naquela data - 2019NE000508,
referente PE 18/2019, para que possamos concluir a demanda a cargo desta
Seção de Instrução de Contratações - SEIC).
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712/11

Prezados Senhores,
Att. Cristiane Pereira Senhorinho
Adrielen
Encaminhamos em anexo Nota de Empenho 2019NE000508, relativa à contratação
oriunda do PE nº 18/2019, no valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito
mil reais), referente extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na
infraestrutura de TIC do TRE-AL, período de 01/07/19 a 31/12/2019.
Caso a empresa seja optante pelo Simples, anexar a Declaração de Opção
(original ou cópia autenticada), junto com a NF que será enviada ao TRE-AL
para pagamento.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JGBNENKLD5VE3&View=Message&Print=Yes
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Para quaisquer esclarecimentos ou informações acerca da prestação dos
serviços, solicitamos contatar a Coordenadoria de Infraestrutura coinf@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7740.
Pedimos, por fim, confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JGBNENKLD5VE3&View=Message&Print=Yes
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E-mail - 0565087
Data de Envio:
10/07/2019 15:07:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
adrielen.gomes@byit.com.br
coinf@tre-al.jus.br
Assunto:
Recebimento NE com questionamento valor. PA 0004193-27,2018 - PE 18/2019
Mensagem:
Prezada Adrielen, boa tarde!
Agradecemos o retorno e informamos que estamos direcionando seu questionamento à COINF Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia do TRE-AL, unidade técnica demandante e gestora da
contratação.
Em caso de dúvidas, pedimos contatar o Coordenador, Sr. Daniel Souto, pelo telefone (82) 2122.7740 ou
email coinf@tre-al.jus.br.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712

Anexos:
E_mail_0565056_Email_recebimento_NE_com_questionamento_valor.pdf

E-mail SEIC 0565087
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Maceió, 10 de julho de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora Substituta,
Após conﬁrmação de recebimento da NE enviada à
empresa ByIt, referente contratação PE 18/2019, seguem os
autos para encaminhamento à unidade gestora - COINF e
ciência do questionamento da empresa relacionado ao valor
(0565087)
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 10/07/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/07/2019, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565089 e o código CRC D5A21267.
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Despacho SEIC 0565089
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De:

"Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>

Para:

sad@tre-al.jus.br, "COMAP ALAGOAS" <comap@tre-al.jus.br>

CC:

"TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>, adrielen.gomes@byit.com.br

Data:

10/07/2019 06:05 PM

Assunto: Fwd: [coinf] Recebimento NE com questionamento valor. PA 0004193-27, 2018 - PE 18/2019
À SAD/COMAP
Prezados,
Repasso o questionamento para os esclarecimentos pertinentes, vez que o mesmo não é técnico no aspecto de TI.

Cordialmente.
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido
por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de 19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: undisclosed-recipients:;
Date: Wed, 10 Jul 2019 15:07:32 -0300
Subject: [coinf] Recebimento NE com questionamento valor. PA 0004193-27,2018 - PE 18/2019
Prezada Adrielen, boa tarde!
Agradecemos o retorno e informamos que estamos direcionando seu questionamento à COINF Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia do TRE-AL, unidade técnica demandante e gestora
da contratação.
Em caso de dúvidas, pedimos contatar o Coordenador, Sr. Daniel Souto, pelo telefone (82)
2122.7740 ou email coinf@tre-al.jus.br.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712

Anexados:
Arquivo: ATT00003.txt

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
2k
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo da mensagem)

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
5k
text/html

Arquivo:
Tamanho: Tipo de
E_mail_0565056_Email_recebimento_NE_com_questionamento_valor.pdf 86k
Conteúdo:
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MCRGJCN47M8X8&View=Message&Print=Yes&Number=8591&FolderID=36
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Maceió, 12 de julho de 2019.

Senhor Secretário,
Em atenção aos questionamentos da Empresa ByIt,
ora mencionado no evento 0566221, demandados no
Despacho SEIC 0565089, encaminhamos os autos para
análise, s.m.j. posterior envio a COINF para esclarecimentos
pertinentes a gestão contratual.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Coordenador Substituto, em 12/07/2019, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566275 e o código CRC 9A3ADFA7.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho COMAP 0566275

0566275v1
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E-mail - 0566436
Data de Envio:
12/07/2019 13:51:11
De:
TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>
Para:
adrielen.gomes@byit.com.br
Assunto:
Esclarecimentos quanto ao valor da nota de empenho.
Mensagem:
Senhora Adrielen, boa tarde!!
De ordem do Sr. Secretário de Administração, vimos informar-lhe quanto ao valor da nota de empenho
2019NE000508, DE 03 DE JULHO DE 2019, o seguinte:
Quando da confecção do termo de referência, a contratação prevista foi pelo período de 10 (dez) meses,
considerando como termo inicial o dia 1º de março/2019 e o termo final o dia 31 de dezembro de 2019.
Contudo, como o procedimento licitatório somente foi concluído no mês de junho, a nota de empenho
observou o período que faltava até o dia 31 de dezembro de 2019.
Desse modo, observando o valor mensal proposto pela empresa, no caso, R$ 8.000,00 (oito mil reais) por
mês, e verificando o prazo de 6 (seis) meses para frente (execução futura), levando-se em conta como
termo final o dia 31 de dezembro de dezembro, foi empenhado o montante de R$ 48.000,00 (quarenta e
oito mil reais), observado a proporcionalidade e a estritamente a proposta apresentada por essa empresa
vencedora.
Atenciosamente.

Anexos:
E_mail_0565056_Email_recebimento_NE_com_questionamento_valor.pdf
SIAFI___Nota_de_Empenho_0562123.html

E-mail GSAD 0566436
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E-mail - 0566439
Data de Envio:
12/07/2019 13:57:14
De:
TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>
Para:
adrielen.gomes@byit.com.br
Assunto:
Esclarecimentos quanto ao valor da Nota de Empenho TRE/AL Nº 2019NE000508.
Mensagem:
Senhora Adrielen, boa tarde!!
De ordem do Sr. Secretário de Administração, vimos informar-lhe quanto ao valor da nota de empenho
2019NE000508, DE 03 DE JULHO DE 2019, o seguinte:
Quando da confecção do termo de referência, a contratação prevista foi pelo período de 10 (dez) meses,
considerando como termo inicial o dia 1º de março/2019 e o termo final o dia 31 de dezembro de 2019.
Contudo, como o procedimento licitatório somente foi concluído no mês de junho, a nota de empenho
observou o período que faltava até o dia 31 de dezembro de 2019.
Desse modo, observando o valor mensal proposto pela empresa, no caso, R$ 8.000,00 (oito mil reais) por
mês, e verificando o prazo de 6 (seis) meses para frente (execução futura), levando-se em conta como
termo final o dia 31 de dezembro de 2019, foi empenhado o montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito
mil reais), observado a proporcionalidade do período e estritamente o valor da proposta apresentada por
essa empresa vencedora.
Atenciosamente.
José Carlos de Souza
Analista Judiciário. 2121 7773.

Anexos:
E_mail_0565056_Email_recebimento_NE_com_questionamento_valor.pdf
E_mail_0566436.html
SIAFI___Nota_de_Empenho_0562123.html
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De: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>
Para: "Adrielen" <adrielen.gomes@byit.com.br>
Data: 15/07/2019 02:25 PM
Assunto: Re: [gabsa] RES: Esclarecimentos quanto ao valor da nota de empenho.

Sra. Adrielen Gomes, boa tarde.
Quanto ao pagamento, todo o procedimento está descrito no item 19 do Edital TRE/AL nº 18/2019,
cujo teor anexamos.
Atenciosamente.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA

From: "Adrielen" <adrielen.gomes@byit.com.br>
To: 'TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO' <gabsa@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 12 Jul 2019 13:59:58 -0300
Subject: [gabsa] RES: Esclarecimentos quanto ao valor da nota de empenho.
Prezados,
Agradeço imensamente a celeridade no retorno e a clareza em suas palavras.
Estamos de acordo e daremos sequência em nossos trâmites internos para
início da execução do serviço. Contudo entretanto, tenho mais uma dúvida à
esclarecer. O faturamento é integral do montante, no entanto devemos faturar
agora no início do serviço ou após 30 do início?
No aguardo, obrigada!
Atenciosamente;

-----Mensagem original----De: TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
[mailto:gabsa@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 12 de julho de 2019 13:51
Para: adrielen.gomes@byit.com.br
Assunto: Esclarecimentos quanto ao valor da nota de empenho.
Senhora Adrielen, boa tarde!!
De ordem do Sr. Secretário de Administração, vimos informar-lhe quanto ao
valor da nota de empenho 2019NE000508, DE 03 DE JULHO DE 2019, o seguinte:
Quando da confecção do termo de referência, a contratação prevista foi pelo
período de 10 (dez) meses, considerando como termo inicial o dia 1º de
março/2019 e o termo final o dia 31 de dezembro de 2019.
Contudo, como o procedimento licitatório somente foi concluído no mês de
junho, a nota de empenho observou o período que faltava até o dia 31 de
dezembro de 2019.
Desse modo, observando o valor mensal proposto pela empresa, no caso, R$
E-mail e-mail enviado à empresa contratada. (0566675)
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8.000,00 (oito mil reais) por mês, e verificando o prazo de 6 (seis) meses
para frente (execução futura), levando-se em conta como termo final o dia 31
de dezembro de dezembro, foi empenhado o montante de R$ 48.000,00 (quarenta
e oito mil reais), observado a proporcionalidade e a estritamente a proposta
apresentada por essa empresa vencedora.
Atenciosamente.

Anexados:
Arquivo: Item 19.
Pagamento..pdf

Tamanho:
81k

E-mail e-mail enviado à empresa contratada. (0566675)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Maceió, 15 de julho de 2019.

De ordem do Sr. Secretário de Administração,
seguem os autos eletrônicos à COINF para prosseguimento do
feito.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 15/07/2019, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566679 e o código CRC 53EC1052.

0004193-27.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0566679

0566679v1
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Assunto: Fornecimento de Extensão de Garan a para produtos HPE
De: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Data: 25/07/2019 19:00
Para: contato@byit.com.br, adrielen.gomes@byit.com.br
CC: sad@tre-al.jus.br, "coinf@tre-al.jus.br" <coinf@tre-al.jus.br>
Prezado(a) Sr(a),

A empresa Byit foi ganhadora do processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 18/2019 do
TRE/AL) relativo à Extensão de Garantia de Equipamentos HPE de propriedade deste
Tribunal até 31/12/2019.
Ocorre que até o momento não recebemos o número de contrato (SAID) junto à HPE para que
possamos abrir chamados técnicos corretivos e ter acesso às atualizações de
software/firmwares dos equipamentos.
Desta forma, solicitamos que nos seja informada uma previsão de ativação do serviço
junto ao fabricante e envio do já referido número de contrato.
Aguardamos retorno com a maior brevidade possível, pois temos equipamentos que
necessitam de intervenção técnica imediata.

Atenciosamente,
-Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/CIE
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Telefone Móvel: (82) 99114-9951
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito,
sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura,
divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor
apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a
legislação em vigor.

E-mail para Empresa Byit (0573398)
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Assunto: Fwd: Fornecimento de Extensão de Garan a para produtos HPE
De: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Data: 29/07/2019 18:42
Para: adrielen.gomes@byit.com.br, contato@byit.com.br
CC: "sad@tre-al.jus.br" <sad@tre-al.jus.br>, "segi@tre-al.jus.br" <segi@tre-al.jus.br>

Para: Byit
Prezado(a) Sr(a),

Reitero a solicitação encaminhada por e-mail em 25/07/2019 (e-mail abaixo) já que até a presente data não recebemos qualquer retorno.
Atenciosamente,
-Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/CIE
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Telefone Móvel: (82) 99114-9951
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

-------- Mensagem encaminhada -------Assunto:Fornecimento de Extensão de Garan a para produtos HPE
Data:Thu, 25 Jul 2019 19:00:40 -0300
De:Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Para:contato@byit.com.br, adrielen.gomes@byit.com.br
CC:sad@tre-al.jus.br, coinf@tre-al.jus.br <coinf@tre-al.jus.br>
Prezado(a) Sr(a),
A empresa Byit foi ganhadora do processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 18/2019 do TRE/AL) rela vo à Extensão de Garan a de Equipamentos HPE de propriedade deste Tribunal até 31/12/2019.
Ocorre que até o momento não recebemos o número de contrato (SAID) junto à HPE para que possamos abrir chamados técnicos corre vos e ter acesso às atualizações de so ware/ﬁrmwares dos equipamentos.
Desta forma, solicitamos que nos seja informada uma previsão de a vação do serviço junto ao fabricante e envio do já referido número de contrato.
Aguardamos retorno com a maior brevidade possível, pois temos equipamentos que necessitam de intervenção técnica imediata.
Atenciosamente,
-Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/CIE
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Telefone Móvel: (82) 99114-9951
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

E-mail para empresa Byit (0573403)
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Maceió, 05 de agosto de 2019.

À SAD
Sr. Secretário,
No
trato
dos
serviços
contratados
pelo
procedimento em tela, junto à Empresa BY Information
Technology Solutions Eireli - CNPJ 137.867.746/0001-14,
Termo de Homologação PE 18/2019 (0549696); Publicação no
DOU 0550443, cumpre-me infomar que a empresa, apesar de
demanda reiteradas vezes, e-mails 0573398 e 0573403; não
apresentou até a presente data documentação comprobatória
que viabilize a conferência e recebimento do objeto previsto
no Termo de Referência, Item 3.2, Recebimento do Objeto,
subitens 2, 3 e 4; evento 0498534.
De observar que o prazo de entrega foi de até
15 dias contados a partir da autorização de fornecimento,
conforme Item 3.1 do Termo de Referência, contado a partir
de 10/07/2019, evento 0565056, portanto prazo vencido.
Desta forma, sugere-se notiﬁcação e aplicação de
sanção, prevista no Item 18.1, b, ii; ou seja, 10% sobre o valor
contante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, sem prejuízo doutras sanções
aplicáveis.
De asseverar outrossim, que este Regional já tem
equipamentos com defeito, conforme se observa no Despacho
SEGI 0531797, cuja abertura de chamados está prejudica pela
faltas apontadas por parte da Contratada.
Respeitosamente.
Despacho COINF 0576613
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/08/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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Ofício nº 2052 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 06 de agosto de 2019.

Ao Representante da empresa By Information Technology Solutions
Eireli
Av. Gisele Constantino, 1850, Quadra T1, Sala 906 - Parque Bela Vista
Votorantim - SP
CEP: 18.110-902
Assunto: Notificação. Recebimento do objeto. Instrução.
Procedimento apuratório de descumprimento contratual.
Senhor Representante,
Conforme
instrução
promovida
nos
autos
do
Procedimento SEI n.º 4193-27.2018.6.02.8000, tendo em vista a
contratação ﬁrmada com essa empresa, instrumentalizada por meio
da Nota de Empenho n.º 2019NE000463, para aquisição de
serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE, constatou-se
a ocorrência de descumprimento contratual.
No exercício da execução do ajuste ﬁrmado, a unidade
responsável deste Tribunal informou o descumprimento do objeto,
posto que essa empresa não forneceu o serviço adquirido, cujo valor
total corresponde a R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Registre-se, por oportuno, a informação oriunda da
unidade gestora quanto ao atraso superior a 10 (dez) dias, relativo à
entrega dos itens em questão, bem como a ausência de
pronunciamento de Vossa Senhoria no sentido de solucionar a
pendência, não obstante os diversos contatos realizados pela gestão
contratual.
Isto posto, NOTIFICO a Vossa Senhoria para que,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promova a entrega do objeto
Ofício 2052 (0577438)
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contratual pendente, ou, querendo, apresente as justiﬁcativas para
sua não realização, sob pena de aplicação da penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a Administração, bem
como de descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, bem como multa de 10% sobre o valor
constante na nota de empenho, conforme previsão
dos itens 18.1, b, ii e c do Pregão Eletrônico n° 18/2019.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/08/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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0577438 e o código CRC 52B4FD31.
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DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2019.

À SAPEV.
Para encaminhamento
providências pertinentes.

do

ofício

e

demais

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 08/08/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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